
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я                          
19.03.2020 № 15/83  

     с. Боратин      

                                   

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок та передачу  

її в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

 

             Розглянувши клопотання  ПрАТ «Волиньобленерго»  про надання в оренду  

терміном на 49 років  земельної  ділянки  загальною площею 0,0025 га, кадастровий номер 

0722880700:01:001:7669, для  роміщення, будівництва  експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  в с.Боратин в зв’язку з 

прийняттям у власність трансформаторної підстанції 10/04 кВ КТП-695  та керуючись п.34 

ст. 26  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  ст.ст. 12, 93, 124  

Земельного  Кодексу України, ст.ст. 4, 5, 6  Закону України «Про оренду землі», враховуючи 

пропозицію постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, 

будівництва, благоустрою, охорони природи та екології,  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А : 

            1. Передати ПрАТ «Волиньобленерго»  в оренду,  терміном на 49  років , земельну 

ділянку, загальною площею 0,0025 га,  кадастровий номер 0722880700: 01:001:7669, для  

роміщення, будівництва  експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії  в с.Боратин Боратинської сільської ради Луцького 

району Волинської області  в зв’язку з прийняттям у власність трансформаторної підстанції 

10/04 кВ КТП-695. 

           2. Встановити орендну плату за земельну ділянку  в розмірі 3% від нормативної 

грошової оцінки земельної  ділянки  в рік. Оплату проводити на бюджетний рахунок 

Боратинської сільської ради. За кожний день прострочки пеня в розмірі 0,2 відсотка. 

          3. Доручити сільському голові  Яручику С.О. укласти від імені ради договір оренди 

земельної  ділянки на затверджених умовах, визначених в п.п.1, 2 даного рішення. 

          4. Зобов’язати  ПрАТ «Волиньобленерго» :  

                1) в місячний термін укласти договір оренди з посвідченням та реєстрацією в 

установленому порядку; 

                 2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96 Земельного 

кодексу України. 

         6. Матеріали по  відведенню земельних ділянок ПрАТ «Волиньобленерго». залишити 

на зберігання в управлінні Держгеокадастру  у Луцькому районі. 

Сільський  голова                                                                                           Сергій   ЯРУЧИК 

Людмила Cахан 


