
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ______________ 2022року                                                                           

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування ДП «Рафалівське 

лісове господарство». 

 

    Розглянувши клопотання Державного підприємства «Рафалівське лісове 

господарство» від 14.02.2022 вх. № 02-23/08, 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 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: 

5620855400:01:002:0034), загальною площею 0,0129 га для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг (землі лісогосподарського призначення 

комунальної власності), яка знаходиться в смт. Рафалівка Вараського району 



 

Рівненської області. На земельній ділянці  встановлені обмеження у її 

використанні (0,0049 га- санітарно-захісна зона навколо об’єкта). 

     3. Укласти з Вараською районною адміністрацією акт приймання передачі 

земельної ділянки лісогосподарського призначення комунальної власності  з 

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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ______________ 2022року                                                                            

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування ДП «Рафалівське 

лісове господарство». 

 

    Розглянувши клопотання Державного підприємства «Рафалівське лісове 

господарство» від 14.02.2022 вх. № 02-23/09, 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 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: 

5620855400:01:006:0041), загальною площею 0,8920 га для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг (землі лісогосподарського призначення 

комунальної власності), яка знаходиться в смт. Рафалівка Вараського району 



 

Рівненської області. На земельній ділянці  встановлені обмеження у її 

використанні (0,0816га- зона санітарної охорони джерел та об’єктів 

централізованого питного водопостачання). 

     3. Укласти з Вараською районною адміністрацією акт приймання передачі 

земельної ділянки лісогосподарського призначення комунальної власності  з 

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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ______________ 2022року                                                                            

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування ДП «Рафалівське 

лісове господарство». 

 

    Розглянувши клопотання Державного підприємства «Рафалівське лісове 

господарство» від 14.02.2022 вх. № 02-23/10, 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 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: 

5620855400:01:002:0035), загальною площею 0,1346 га для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг (землі лісогосподарського призначення 

комунальної власності), яка знаходиться в смт. Рафалівка Вараського району 



 

Рівненської області. На земельній ділянці  встановлені обмеження у її 

використанні (0,1094га- санітарно-захисна зона навколо об”єкта). 

     3. Укласти з Вараською районною адміністрацією акт приймання передачі 

земельної ділянки лісогосподарського призначення комунальної власності  з 

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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 

від __________ 2022 року  

 

                                     

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

      Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Хваль Лідії Вадимівни  від  02.02.2022  року вх. 

№ 03-03/06, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці Хваль Лідії Вадимівні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

межах смт. Рафалівка  вул. Горького, 13а Вараського   району Рівненської 

області. 

      2. Передати  громадянці  Хваль Лідії Вадимівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620855400:01:004:0047) площею 0,1150 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської 

забудови,  яка розташована в межах  смт. Рафалівка  вул. Горького, 13а  

Вараського   району Рівненської області. 

      3. Громадянці  Хваль Лідії Вадимівні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 



 

          - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                             Василь  СОВГУТЬ 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 

від _________ 2022 року  

 

                                     

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши заяву громадянки  Хваль Альони Миколаївни  від 02.02.2022 

року вх. № 03-03/07, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про 

землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці  Хваль Альоні Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах смт. Рафалівка   

вулиця  Ватутіна, 15  Вараського    району  Рівненської області.   

      2. Передати у власність громадянці  Хваль Альоні Миколаївні  земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620855400:01:004:0048) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0897  га, в межах смт. Рафалівка  вулиця  

Ватутіна, 15 Вараського   району  Рівненської області за рахунок земель житлової 

та громадської забудови, яка перебуває у користуванні громадянки.  

      3. Громадянці  Хваль Альоні Миколаївні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм 

чинного законодавства; 



 

          - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. 

 

 

Селищний голова                                                                          Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 

від _________ 2022 року  

 

                                     

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши заяву громадянки  Радчук Людмили Володимирівни  від 

23.02.2022 року вх. № 03-03/11, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про 

землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці  Радчук Людмилі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах смт. 

Рафалівкавул. Фруктова, 5  Рівненської області.   

      2. Передати у власність громадянці  Радчук Людмилі Володимирівні  

земельну ділянку (кадастровий номер: 5620855400:02:029:0095) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1252  га, в межах смт. Рафалівка  вулиця  

Фруктова, 5 Вараського   району  Рівненської області за рахунок земель житлової 

та громадської забудови, яка перебуває у користуванні громадянки.  

      3. Громадянці  Радчук Людмилі Володимирівані: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм 

чинного законодавства; 



 

          - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                          Василь  СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року                                    

 

Про розгляд заяви гр. Пашка М.В. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Пашка Миколи Володмировича  від 

13.02.2022 р. вх. №  03-03/07а  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись 

статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного Кодексу України, 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину  Пашко Миколі Володимировичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1400 га за рахунок земель запасу 

житлової та громадської забудови, що розташована  в межах смт. Рафалівка  вул.  

Гранична, 46   Вараського  району Рівненської області. 

      2. Громадянину Пашко Миколі Володимировичу  у  місячний термін 

звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, 

згідно із законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність.  

      3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про 

земельну ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою 

подати до Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області 

для його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  



 

      4. 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 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

________   сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                           

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянина  Шкіндера Федора Борисовича від 10.02.2022 

року вх. № 03-03/16,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину Шкіндеру Федору Борисовичу  проект 

землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення 

особистого селянського господарства в межах  с. Чучеве вул. Ставкова 

Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянину Шкіндеру Федору Борисовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620881500:04:001:0092) площею  

0,3703га для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. Чучеве 

вул. Ставкова Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянину Шкіндеру Федору Борисовичу : 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

________   сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                         

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Борисюк Олени Миколаївни від 11.02.2022 року 

вх. № 03-03/19,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці Борисюк Олені Миколаївні проект землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого 

селянського господарства в межах  с. Малий Жолудськ хутір  Підолесся 

Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Борисюк Олені Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:05:001:0026) площею  0,5535га для  

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. Малий 

Жолудськ хутір Підолесся  Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянці Борисюк Олені Миколаївні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

                     
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________  сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                           

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянина  Ковальчука Анатолія Омеляновича від 

11.02.2022 року вх. № 03-03/20,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину Ковальчуку Анатолію Омеляновичу проект 

землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення 

особистого селянського господарства в межах  с. Чучеве вул. Сергія Овечко 

Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянину Ковальчуку Анатолію Омеляновичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620881500:04:001:0093) площею  

0,7392га для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. Чучеве 

вул. Сергія Овечко Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянину Ковальчуку Анатолію Омеляновичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________   сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                       

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Леус Галини Василівни від 17.02.2022 року вх. № 

03-03/22,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці Леус Галині Василівні проект землеустрою  щодо 

відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого селянського 

господарства в межах  с. Малий Жолудськ вул. Лісова Вараського  району 

Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Леус Галині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:02:001:0257) площею  0,2238га для  ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. Малий 

Жолудськ вул. Лісова Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянці Леус Галині Василівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________   сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                           

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Радчук Галини Федорівни від 10.02.2022 року вх. 

№ 03-03/15,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці Радчук Галини Федорівни проект землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого 

селянського господарства в межах  с. Великий Жолудськ вул. Шкільна  

Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Радчук Галини Федорівни у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:01:001:0125) площею  0,4365га для  

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. Великий 

Жолудськ вул. Шкільна  Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянці Радчук Галини Федорівни: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________   сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                         

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Тиховської Тетяни Євдокимівни від 09.02.2022 

року вх. № 03-03/12,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці Тиховській Тетяні Євдокимівні проект 

землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення 

особистого селянського господарства в межах  с. Великий Жолудськ вул. 

Шкільна  Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Тиховській Тетяні Євдокимівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620881500:01:001:0127) площею  

0,6973га для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. 

Великий Жолудськ вул. Шкільна  Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянці Тиховській Тетяні Євдокимівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________   сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                       

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Васильєвої Анастасії Валеріївни  від 10.02.2022 

року вх. № 03-03/18,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці Васильєвій Анастасії Валеріївні  проект 

землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення 

особистого селянського господарства в межах  с. Великий Жолудськ вул. Тиха  

Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Васильєвій Анастасії Валеріївні  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620881500:01:002:0148) площею  

0,6973га для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. 

Великий Жолудськ вул. Тиха Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянці Васильєвій Анастасії Валеріївні  : 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________  сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

  від __________  2022 року                          

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянина  Кухарець Ігоря Васильовича від 10.02.2022 року 

вх. № 03-03/14,  керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину Кухарець Ігорю Васильовичу проект 

землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення 

особистого селянського господарства в межах  с. Великий Жолудськ вул. Марії 

Молочко Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянину Кухарець Ігорю Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:01:002:0147) площею  0,3374га для  

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. . Великий 

Жолудськ вул. Марії Молочко Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянину Кухарець Ігорю Васильовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.   

        4. 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 

 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник  ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________  сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Матвійчук Катерини Сергіївни від 14.02.2022 

року вх. № 03-03/21, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянці Матвійчук Катерині Сергіївні проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах  села Великий Жолудськ провулок Миру, 3 

Рівненської області . 

          2. Передати  громадянці Матвійчук Катерині Сергіївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620881500:05:014:0012) площею 0,2000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 

громадської забудови,  яка розташована в межах села Великий Жолудськ 

провулок Миру, 3  Вараського району Рівненської області . 

         3. Громадянці  Матвійчук Катерині Сергіївні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 



 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                               Василь  СОВГУТЬ 

 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник  ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________   сесія   VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                           

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Водько Лукії Олександрівни від 

10.01.2022 року вх. № 03-03/17, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 

125 Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про 

землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянці Водько Лукії Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах  села 

Великий Жолудськ  вул.Шкільна,16 Вараського району Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянці  Водько Лукії Олександрівні земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620881500:01:001:0128) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2500  га, в межах села Великий Жолудськ  вул. 

Шкільна, 16 Вараського району Рівненської області за рахунок земель житлової 

та громадської забудови, яка перебуває у користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Водько Лукії Олександрівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  



 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

 

Селищний голова                                                                               Василь  СОВГУТЬ 

 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник  ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________   сесія   VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                         

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Павлової Олени Леонідівни від 

09.02.2022 року вх. № 03-03/13, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 

125 Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про 

землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянці Павловій Олені Леонідівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах  села 

Малий Жолудськ  вул. Богдана Хмельницького, 31 Вараського району 

Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянці  Павловій Олені Леонідівні земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620881500:02:001:0256) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2500  га, в межах селаМалий Жолудськ  вул. 

Богдана Хмельницького, 31  Вараського району Рівненської області за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянина.  

        3. Громадянину  Павловій Олені Леонідівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 



 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                               Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник  ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від  ___________ 2022 року                                                               

 

                                    

Про встановлення  ставок та пільг із  

сплати податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки на 2023 рік  
 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

     

1. Установити на території Рафалівської селищної територіальної громади: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно 

з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 

згідно з додатком 2. 

2. Оприлюднити рішення згідно чинного законодавства. 

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності та 

енергозбереження (Любов МОРОЗ). 
 

 

 

 

Селищний голова                                                                       Василь СОВГУТЬ 

 

 
Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН                                                   



                                                                                                                                                                                         Додаток 1  

                                                                                                                                    Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,  

                                                                                                                                                             відмінне від земельної ділянки на 2023 рік» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням Рафалівської селищної ради  

               від ____________2022 року      

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01.01.2023 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які 

поширюється дія рішення ради: 

Код області 

5600000000 

Код району 

5620800000 

Код  

згідно з КОАТУУ 

5620855400 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної територіальної громади 

Рафалівська селищна територіальна громада, Вараського району 

Рівненської області 

  5620855400 Смт Рафалівка 

  5620881501 с.Великий Жолудськ 

  5620881502 с. Малий Жолудськ 

  5620881503 с.Мостище 

  5620881504 с.Чучеве 

  5620886201 с. Лозки 

  5620886203 с. Суховоля 

  5620886202 с. Кошмаки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,300   0,300   

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,500   0,500   

1110.3  Будинки садибного типу  0,100   0,100   

1110.4  Будинки дачні та садові  0,300   0,300   

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами5 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,200   0,200   

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,500   0,500   

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,500   0,500   

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  1,000   1,000   

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,200   0,200   

113  Гуртожитки5 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 0,000   0,000   

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,000   0,000   

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,000   0,000   

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,000   0,000   

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 0,000   0,000   



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,000   0,000   

1130.9  Будинки для колективного проживання інші        

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  1,000   1,000   

1211.2  Мотелі  1,000   1,000   

1211.3  Кемпінги  1,000   1,000   

1211.4  Пансіонати  1,000   1,000   

1211.5  Ресторани та бари  1,000   1,000   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,600   0,600   

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,600   0,600   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,600   0,600   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  0,600   0,600   

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні5 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,000   0,000   

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  1,000   1,000   

1220.3  Будівлі органів правосуддя5 0,000   0,000   

1220.4  Будівлі закордонних представництв5 0,000   0,000   



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,600   0,600   

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,600   0,600   

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,600   0,600   

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 1,000   1,000   

1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  1,000   1,000   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  1,000   1,000   

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  1,000   1,000   

1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  1,000   1,000   

1230.9  Будівлі торговельні інші  1,000   1,000   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  1,000   1,000   

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  1,000   1,000   

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  1,000   1,000   

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  1,000   1,000   

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  1,000   1,000   

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  1,000   1,000   

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо  

1,000   1,000   

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  1,000   1,000   



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  1,000   1,000   

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,500   0,500   

1242.2  Гаражі підземні  0,500   0,500   

1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,500   0,500   

1242.4  Навіси для велосипедів  0,500   0,500   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові5 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної 

промисловості5 

0,000   0,000   

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 0,000   0,000   

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,000   0,000   

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,000   0,000   

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,000   0,000   

1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,000   0,000   

1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

1,000   1,000   

1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та 
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 

0,000   0,000   

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,000   0,000   

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  1,000   1,000   



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,500   0,500   

1252.3  Силоси для зерна  1,000   1,000   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  0,500   0,500   

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,500   0,500   

1252.6  Холодильники  0,500   0,500   

1252.7  Складські майданчики  0,500   0,500   

1252.8  Склади універсальні  0,500   0,500   

1252.9  Склади та сховища інші5 0,500   0,500   

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,000   0,000   

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  0,000   0,000   

1261.3  Цирки  0,000   0,000   

1261.4  Казино, ігорні будинки  1,000   1,000   

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  1,000   1,000   

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,000   0,000   

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї5 0,000   0,000   

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 0,000   0,000   

1262.3  Технічні центри  0,500   0,500   

1262.4  Планетарії5 0,000   0,000   



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1262.5  Будівлі архівів5 0,000   0,000   

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,000   0,000   

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  0,000   0,000   

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,000   0,000   

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,000   0,000   

1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,000   0,000   

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,000   0,000   

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими 
потребами5 

0,000   0,000   

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  0,000   0,000   

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,000   0,000   

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,000   0,000   

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 

закладів5 

0,000   0,000   

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 0,000   0,000   

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,000   0,000   

1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,000   0,000   

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,000   0,000   

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,000   0,000   

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,000   0,000   



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1265  Зали спортивні5 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  0,000   0,000   

1265.2  Басейни криті для плавання  0,000   0,000   

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,000   0,000   

1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,000   0,000   

1265.5  Тири  0,000   0,000   

1265.9  Зали спортивні інші  0,000   0,000   

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1  Будівлі для тваринництва5 0,000   0,000   

1271.2  Будівлі для птахівництва5 0,000   0,000   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 0,000   0,000   

1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 0,000   0,000   

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,000   0,000   

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 0,000   0,000   

1271.7  Будівлі рибного господарства5 0,000   0,000   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,000   0,000   

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,000   0,000   

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,000   0,000   

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,000   0,000   

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 0,000   0,000   



 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 0,000   0,000   

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються 
державою5 

0,000   0,000   

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,000   0,000   

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1  Казарми Збройних Сил5 0,000   0,000   

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,000   0,000   

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,000   0,000   

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,000   0,000   

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,000   0,000   
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими 

додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд  

ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом 

з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки 

встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.  

 

 

 

                                                  Селищний голова                                                                                           Василь СОВГУТЬ 
 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН 

    



 
     Додаток 2  

                                                                       до рішення Про  встановлення ставок  

                                                                     та пільг із сплати податку на нерухоме майно,  

                                                                      відмінне від земельної ділянки на 2023 рік 

                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішенням Рафалівської селищної ради  

        від ____________ 2022року  

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно  

до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

 кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, 

 відмінне від земельної ділянки1 

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 
56000000

00 

Код 

району 
562080

0000 

Код  

згідно з КОАТУУ 

5620855400 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

Рафалівська селищна територіальна громада, 

Вараського  району Рівненської області 

  5620855400  Смт Рафалівка 

  5620881501 с.Великий Жолудськ 

  5620881502 с. Малий Жолудськ 

  5620881503 с.Мостище 

  5620881504 с.Чучеве 

  5620886201 с. Лозки 

  5620886203 с. Суховоля 

  5620886202 с. Кошмаки 

 

 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за 

рік) 
база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи 

платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. 

метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 

на 120 кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх 

часток), – на 180 кв. метрів. 

100% 

об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають 

у власності фізичних або юридичних осіб релігійних організацій 

України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому 
100% 



 

законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, 

передбаченої такими статутами (положеннями) 
об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

а також організацій, створених ними в установленому порядку, що 

повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету 

чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

100 % 

будівлі дитячих будинків сімейного типу; 100% 

гуртожитки; 100 % 
житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у 

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної 

ради; 
100 % 

об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що 

належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до 

закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями 

(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 

100% 

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються 

суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що 

провадять свою діяльність в малих архітектурних формах; 
100 % 

будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, 

призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності (хліви, комори, сараї, сільськогосподарські склади, погріби, 

тощо). 

100 % 

об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних 

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому 

законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення 

їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють 

діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні 

заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів 

нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська 

діяльність; 

100% 

будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел фінансування, що 

використовуються для надання освітніх послуг. 
100 % 

 

Пільги з податку, що сплачується на території селищної ради з об’єктів житлової 

нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: 

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 

п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням селищної ради; 

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів 

(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 

Пільги з податку, що сплачується на території селищної ради з об’єктів нежитлової 

нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування. 

__________ 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 

статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі  встановлення пільг, відмінних 

на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним 

пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

Селищний голова                                                                       Василь СОВГУТЬ 

 
Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії -землевпорядник Людмила БУЛАН 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від  __________ 2022 року                                                        
 

Про встановлення ставок та пільг  

із сплати земельного податку на 2023 рік  
 

 

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 

«Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки», керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  рада    
   

В И Р І Ш И Л А  : 

1. Установити на території Рафалівської селищної територіальної громади : 

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

  284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно 

 з додатком 2. 

 

2. Оприлюднити рішення згідно чинного законодавства. 

 

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків,  комунальної власності та   

енергозбереження(Любов МОРОЗ) та постійну комісію з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро 

МАКСИМЧУК) 
 

Селищний голова:                                                                      Василь СОВГУТЬ  

 
Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан 

 

 



 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Рафалівської селищної ради  

_____________ 2022року 

 

 

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01 січня 2023 року. 
 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код області 

 

Код району 

 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

 
5600000000 5620800000 5620855400 Рафалівська селищна територіальна 

громада 

Вараський район Рівненська область 

  5620855400  Смт Рафалівка 

  5620881501 с.Великий Жолудськ 

  5620881502 с. Малий Жолудськ 

  5620881503 с.Мостище 

  5620881504 с.Чучеве 

  5620886201 с. Лозки 

  5620886203 с. Суховоля 

  5620886202 с. Кошмаки 

 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

1,000 1,000 5,000 1,000 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.07 Для городництва 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1,000 1,000 5,000 5,000 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення 
сільського господарства  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  1,000 1,000 5,000 5,000 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

0,200 0,200 5,000 5,000 

02.02 Для колективного житлового будівництва 0,200 0,200 5,000 5,000 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,200 0,200 5,000 5,000 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,200 0,200 5,000 5,000 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,200 0,200 5,000 5,000 

02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,200 0,200 5,000 5,000 

02.07 Для іншої житлової забудови   0,200 0,200 5,000 5,000 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 
та для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

0,200 0,200 5,000 5,000 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та 
автостоянок на землях житлової та громадської 
забудови 

0,200 0,200 5,000 5,000 

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури 

0,200 0,200 5,000 5,000 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького 
обслуговування 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування  

3,000 3,000 5,000 5,000 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування   

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів 
ДСНС 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з 
обслуговування відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення 

1,500 1,500 5,000 5,000 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання біосферних 
заповідників  

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників 

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.03 Для збереження та використання національних 
природних парків 

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.04 Для збереження та використання ботанічних 
садів 

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.05 Для збереження та використання зоологічних 
парків  

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.07 Для збереження та використання парків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва  

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.08 Для збереження та використання заказників  3,000 3,000 5,000 5,000 

04.09 Для збереження та використання заповідних 
урочищ  

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.10 Для збереження та використання пам’яток 
природи  

3,000 3,000 5,000 5,000 

04.11 Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків  

3,000 3,000 5,000 5,000 

05 Землі іншого природоохоронного призначення 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 
використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування 

людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів 

3,000 3,000 5,000 5,000 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 
ресурсів  

3,000 3,000 5,000 5,000 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,000 3,000 5,000 5,000 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

3,000 3,000 5,000 5,000 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту 

3,000 3,000 5,000 5,000 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  3,000 3,000 5,000 5,000 

07.04 Для колективного дачного будівництва   3,000 3,000 5,000 5,000 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 
спадщини   

3,000 3,000 5,000 5,000 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних 
закладів  

3,000 3,000 5,000 5,000 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  3,000 3,000 5,000 5,000 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних 
з ним послуг   

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  0,100 0,100 0,100 0,100 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

0,100 0,100 0,100 0,100 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 
захисними смугами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими водогосподарськими 
спорудами і каналами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних 
шляхів  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.06 Для сінокосіння  3,000 3,000 5,000 5,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб  3,000 3,000 5,000 5,000 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  3,000 3,000 5,000 5,000 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, морських 
заток і лиманів  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням 
надрами   

1,500 1,500 5,000 5,000 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості  

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств  

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення 
води)  

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд залізничного транспорту 

3,000 - 5,000 - 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту   

- - - - 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд річкового транспорту   

- - - - 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства 

3,000 3,000 5,000 - 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту  

- - - - 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

- - - - 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд міського електротранспорту  

- - - - 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій  

3,000 3,000 5,000 - 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного транспорту  

3,000 3,000 5,000 - 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,000 3,000 5,000 - 

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу 

3,000 3,000 5,000 - 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 
об’єктів поштового зв’язку  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку  

        3,000 3,000 5,000 5,000 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України 

3,000 3,000 5,000 5,000 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій   

3,000 - 5,000 - 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

3,000 - 5,000 - 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження 
та використання земель природно-заповідного 
фонду  

3,000 - 5,000 - 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних 
Сил 

1,500 - 5,000 - 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної гвардії України 

1,500 - 5,000 - 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Одиниця площі оподаткувуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту-1 (один) 

метр квадратний(кв.метр); за межами населеного пункту-1(один)гектар га 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної 
прикордонної служби України 

1,500 - 5,000 - 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби 
безпеки України 

1,500 - 5,000 - 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної 
спеціальної служби транспорту 

1,500 - 5,000 - 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 
зовнішньої розвідки України 

1,500 - 5,000 - 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до законів України, 
військових формувань 

1,500 - 5,000 - 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10  та 
для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

1,500 - 5,000 - 

15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату 
МВС, територіальних органів, закладів, установ і 
підприємств, що належать до сфери управління 
МВС 

1,500 - 5,000 - 

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної поліції України, її територіальних 
органів, підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління Національної поліції 

1,500 - 5,000 - 

16 Землі запасу  1,500 1,500 5,000 - 

17 Землі резервного фонду  - - - - 

18 Землі загального користування 1,000 1,000 5,000 = 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 - 

За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 

(крім державної та комунальної власності) ставка податку встановлюється у розмірі 

12(дванадцять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

 

 

Селищний голова                                                                           Василь СОВГУТЬ 

 
Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН                                                   

 
 



 

Додаток 2  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Рафалівської селищної ради  

від  __________ 2022 року  

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку1 

 

Пільги встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію 

з 01.01.2022 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код 

області 

 

Код району 

 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або 

населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 

5600000000 5620800000 5620855400 Рафалівська селищна 

територіальна громада 

Вараський район Рівненська 

область 

  5620855400  Смт Рафалівка 

  5620881501 с.Великий Жолудськ 

  5620881502 с. Малий Жолудськ 

  5620881503 с.Мостище 

  5620881504 с.Чучеве 

  5620886201 с. Лозки 

  5620886203 с. Суховоля 

  5620886202 с. Кошмаки 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1. Для фізичних осіб: 

а) особа з інвалідністю І та II групи; 

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 

18 років; 

в) пенсіонери (за віком); 

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

100 % 



 

соціального захисту»; 

 

2. Для юридичних осіб: 

      а) Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування; 

      б)  військові формування та формування ДСНС, 

утворені відповідно до законів України; 

      в) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

незалежно від форми власності і джерел фінансування, 

заклади культури, науки (крім національних та державних 

дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів; 
      г) санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні 

установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю; 

д) громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, 

підприємства та організації, які засновані громадськими н 

осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб 

з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом 

попереднього календарного місяця кількість  осіб з 

інвалідністю, які мають там основне місце роботи, 

становить не менш як 50 відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за 

умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить 

протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 

загальних витрат на оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських 

організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу 

за наявності дозволу на право користування такою пільгою, 

який надається уповноваженим органом відповідно до 

Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні». 

ж) бюджетні установи, розташовані на території 

Рафалівської селищної ради, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

з) релігійні організації, розміщені на території 

Рафалівської селищної ради, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законом порядку та 

використовуються для забезпечення діяльності, 

передбаченої такими статутами (положеннями). 

 

100% 

 

Селищний голова                                                           Василь СОВГУТЬ        
Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______ сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

від _________ 2022 року                                                                          

 

Про внесення змін до рішення Рафалівської 

селищної ради від 25.11.2021 року № 628 «Про 

затвердження цільової селищної Програми  

здійснення землеустрою на території  

територіальної громади на 2021-2025 роки». 

 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  

рада  

 

                                                         в и р і ш и л а : 

 

      1. Внести зміни до рішення Рафалівської селищної ради від 25.11.2021 року № 628 «Про 

затвердження цільової селищної Програми  здійснення землеустрою на території Рафалівської 

територіальної громади на 2021-2025 роки», а саме: 

         1.1. Доповнити таблицю додатку 2 «Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

грограми Рафалівської селищної ради на 2021-2025 роки» рядком 5 та викласти його в 

наступній редакції: 

        «Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель, рік 

виконання- 2022, джерела та обсяги фінансування, 100 000 грн».      

     2. 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від    ____________     2022 року  

 

                                     

Про розгляд заяви гр. Мамчиць  Л.В. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Мамчиць   Любові  Василівни   від 26.01.2022  

р. вх. №  03-03/14 щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 

118, 121, 122, 125, 126, 140 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянці  Мамчиць  Любові  Василівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,6465  га за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення, що знаходиться  в с. Лозки  

вул. Полянка   Вараського району Рівненської області. 

       2. Громадянці Мамчиць  Любові  Василівні   у  місячний термін звернутись 

до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із 

законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність.  

       3. Після розроблення  проекту   землеустрою  та внесення відомостей    про  

земельну ділянку  до  Державного  земельного  кадастру, проект   землеустрою  

подати  до  Рафалівської селищної ради для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність. 

       4. 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 

 
Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від    ____________     2022 року  

 

Про розгляд заяви гр. Затірки  С.І. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

                                      

  

     Розглянувши заяву громадянки  Затірки  Софії  Іванівни  від 01.02.2022  р. вх. 

№  03-03/15 щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 

121, 122, 125, 126, 140 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянці  Затірці  Софії  Іванівні   дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3748  га за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення, що знаходиться в с. Суховоля   вул.  

Колгоспна   Вараського  району Рівненської області. 

       2. Громадянці Затірці  Софії  Іванівні  у  місячний термін звернутись до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із 

законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність.  

       3. Після розроблення  проекту   землеустрою  та внесення відомостей    про  

земельну ділянку  до  Державного  земельного  кадастру, проект   землеустрою  

подати  до  Рафалівської селищної ради для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність. 

       4. 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 

 

 
Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________  сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від    ____________     2022 року  

 

Про розгляд заяви гр. Затірки  І.І. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

                                 

  

     Розглянувши заяву громадянина  Затірки  Івана  Івановича  від 01.02.2022  р. 

вх. №  03-03/16 щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 

118, 121, 122, 125, 126, 140 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину  Затірці  Івану  Івановичу   дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,2473  га за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення, що знаходиться  в с. 

Суховоля   вул.  Колгоспна  Вараського    району Рівненської області. 

       2. Громадянину Затірці  Івану  Івановичу  у  місячний термін звернутись до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із 

законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність.  

       3. Після розроблення  проекту   землеустрою  та внесення відомостей    про  

земельну ділянку  до  Державного  земельного  кадастру, проект   землеустрою  

подати  до  Рафалівської селищної ради для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність. 

       4. 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 

 

 
Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від_______________2022 року                                                      

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши заяву громадянина  Бабича  Анатолія  Миколайовича від 

07.02.2022  року вх. № 03-03/17, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про 

землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

в и р і ш и л а : 

        1. Затвердити громадянину  Бабичу  Анатолію  Миколайовичу  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Лозки  

вул.  Молодіжна, 10 Вараського  району Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Бабичу  Анатолію  Миколайовичу  

земельну ділянку (кадастровий номер: 5620886200:01:004:0048) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1980 га, в межах с. Лозки   вул.  Молодіжна, 10 

Вараського району Рівненської області за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, яка перебуває у користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Бабичу  Анатолію  Миколайовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

  - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології.  (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ 
Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від_______________2022 року                                                     Проєкт 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши заяву громадянина  Бабича  Олександра  Анатолійовича  від 

07.02.2022  року вх. № 03-03/18, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про 

землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

в и р і ш и л а : 

        1. Затвердити громадянину  Бабичу  Олександру  Анатолійовичу  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Лозки   

вул.  Вишнева, 59 Вараського  району Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Бабичу  Олександру  Анатолійовичу  

земельну ділянку (кадастровий номер: 5620886200:01:002:0137) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1980 га, в межах с. Лозки   вул.  Вишнева, 59 

Вараського району Рівненської області за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, яка перебуває у користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Бабичу  Олександру  Анатолійовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

  - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлокомунального 

господарства та екології.  (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ 
Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від    __________   2022 року  

 

                                      

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши заяву громадянки    Мамчиць  Любові  Василівни  від 

11.02.2022 року вх. № 03-03/19, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про 

землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Мамчиць  Любові  Василівні   технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Лозки   

вул.  Полянка, 16  Вараського    району  Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянці  Мамчиць  Любові  Василівні   земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620886200:01:017:0012) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2142  га, в межах с. Лозки   вул.  Полянка, 16  

Вараського   району   Рівненської області за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, яка перебуває у користуванні громадянки.  

        3. Громадянці  Мамчиць  Любові  Василівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ 
Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук 



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від   _________2022 року  

 

                                     

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянина Дукача  Миколи  Миколайовича  від 14.02.2022  

року вх. № 03-03/20, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

       1. Затвердити громадянину Дукачу  Миколі  Миколайовичу  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. Щаслива, 2а Вараського   району 

Рівненської області. 

        2. Передати  громадянину  Дукачу  Миколі  Миколайовичу  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0332 ) площею 0,2000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової  та  

громадської  забудови,  яка розташована в межах  с. Лозки  вул. Щаслива, 2а  

Вараського   району Рівненської області. 

       3. Громадянину  Дукачу  Миколі  Миколайовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ 
           Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________  сесія  VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від   _________2022 року  

 

                                     

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

      Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянина Дукача Максима Миколайовича від 14.02.2022  

року вх. № 03-03/21, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

       1. Затвердити громадянину Дукачу  Максиму   Миколайовичу  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. Щаслива, 4  Вараського   району 

Рівненської області. 

        2. Передати  громадянину  Дукачу  Максиму  Миколайовичу  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0335) площею 0,2000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової  та  

громадської  забудови,  яка розташована в межах  с. Лозки  вул. Щаслива, 4  

Вараського   району Рівненської області. 

       3. Громадянину  Дукачу  Максиму  Миколайовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ            

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від   _________2022 року  

 

                                    

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

     Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянина Прокопчука  Юрія  Юрійовича  від 15.02.2022  

року вх. № 03-03/22, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянину Прокопчуку  Юрію  Юрійовичу  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. Погоня, 14 Вараського району 

Рівненської області. 

      2. Передати  громадянину  Прокопчуку  Юрію  Юрійовичу  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0300) площею 0,1942 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського  призначення,  яка розташована в межах  с. Лозки  вул. 

Погоня, 14  Вараського  району Рівненської області. 

      3. Громадянину  Прокопчуку  Юрію  Юрійовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ            

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від   _________2022 року  

 

                                    

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

     Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки  Беднарської  Анни  Вікторівни  від 02.05.2022  

року вх. № 03-03/23, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

     1. Затвердити громадянці Беднарській Анні Вікторівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. Зарічна, 21 Вараського  району 

Рівненської області. 

     2. Передати  громадянці Беднарській Анні Вікторівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0283) площею 0,1575 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу сільськогосподарського  

призначення, яка розташована в межах с. Лозки вул. Зарічна, 21 Вараського   

району Рівненської області. 

     3. Громадянці  Беднарській  Анні  Вікторівні: 

         - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

         - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та 

екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ            

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від   _________2022 року  

 

                                     

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянки Беднарської Оксани Миколаївни від 02.05.2022  

року вх. № 03-03/24, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

    1. Затвердити громадянці Беднарській Оксані Миколаївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. Зарічна, 20  Вараського   району 

Рівненської області. 

    2. Передати громадянці Беднарській Оксані Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0282) площею 0,1575 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу сільськогосподарського  

призначення,  яка розташована в межах  с. Лозки  вул. Зарічна, 20  Вараського   

району Рівненської області. 

    3. Громадянці  Беднарській  Оксані  Миколаївні: 

        - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

        - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та 

екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ            

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

________ сесія  VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від   _________2022 року  

 

                                      

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

     Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву громадянина  Івашка Леоніда Касяновича від 03.05.2022  року 

вх. № 03-03/ 25, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

     1. Затвердити громадянину Івашку Леоніду Касяновичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. Щаслива, 13 Вараського   району 

Рівненської області. 

     2. Передати  громадянину Івашку  Леоніду  Касяновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0349) площею 0,2100 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової  та  громадської  

забудови,  яка розташована в межах  с. Лозки  вул. Щаслива, 13 Вараського   

району Рівненської області. 

     3. Громадянину  Івашку  Леоніду  Касяновичу: 

         - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм 

чинного законодавства; 

         - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України. 

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ            

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук 



 

                                                                                                             
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________   сесія   VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

від __________  2022 року  

                        №  ___________ 

 

Про надання земельної  

ділянок в оренду, кадастровий  

номер 5620881500:05:014:1413 

 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», п. 34 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», розділом VIII 

Прикінцевих положень Закону України «Про оренду землі», статтями 12, 122, 

пунктами 21, 24, 27, 28 розділу Х перехідних положень Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в  Україні», Рафалівська 

селищна рада  

в и р і ш и л а: 

        1. Шляхом укладання договору оренди на земельну ділянку, надати ФОП 

Шевчуку Олегу Михайловичу в оренду земельну ділянку строком на 1 (один) рік 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 19,9717 га,  в 

тому числі, пасовище 19,9717 га за кадастровим   номером  5620881500:05:014:1413 

за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 

власності Рафалівської селищної ради  на території  Вараського району Рівненської 

області. 

        2. Встановити орендну плату в розмірі 8 % від середньої нормативної грошової 

оцінки одиниці площі ріллі по Рівненській області. 

        3 .Доручити селищному  голові Совгутю Василю Сергійовичу підписати 

договір оренди землі від імені Рафалівської селищної ради. 

        4 .Зобов’язати (ФОП Шевчука Олега Михайловича зареєструвати укладений 

договір у районній військовій адміністрації Вараського району, Рівненської області. 

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та 

екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                         Василь  СОВГУТЬ 
Проект підготувала спеціаліст ІІ  категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ 



 

                                                                                                                
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________   сесія   VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від __________  2022 року                          №  ___________ 

 

Про надання земельної  

ділянок в оренду, кадастровий  

номер 5620881500:05:011:1364 

 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», п. 34 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», розділом VIII 

Прикінцевих положень Закону України «Про оренду землі», статтями 12, 122, 

пунктами 21, 24, 27, 28 розділу Х перехідних положень Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в  Україні», Рафалівська 

селищна рада  

в и р і ш и л а: 

        1. Шляхом укладання договору оренди на земельну ділянку, надати ФОП 

Шевчуку Олегу Михайловичу в оренду земельну ділянку строком на 1 (один) рік 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 18,0910 га,  в 

тому числі, сіножаті 18,0910 га за кадастровим   номером  5620881500:05:011:1364 

за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 

власності Рафалівської селищної ради  на території  Вараського району Рівненської 

області. 

        2. Встановити орендну плату в розмірі 8 % від середньої нормативної грошової 

оцінки одиниці площі ріллі по Рівненській області. 

        3 .Доручити селищному  голові Совгутю Василю Сергійовичу підписати 

договір оренди землі від імені Рафалівської селищної ради. 

        4 .Зобов’язати (ФОП Шевчука Олега Михайловича зареєструвати укладений 

договір у районній військовій адміністрації Вараського району, Рівненської області. 

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та 

екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                           Василь СОВГУТЬ 
Проект підготувала спеціаліст ІІ  категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ 


