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Рівненська обласна рада

На виконання пункту 6 рішення Рівненської обласної ради від 25 жовтня 
2013 року №1051 «Про використання земель енергетичної системи, які 
знаходяться поза межами населених пунктів області» повідомляємо наступне.

Загальна площа земель під енергооб'єктами ПАТ «Рівнеобленерго» станом 
на 20.12.2017 року становить 169,9022 га. Укладені договори оренди землі на 
площу 127,5115 га (75,0 %), що на 3,4086 га більше ніж було укладено 
станом на 25.10.2013 (з часу прийняття рішення обласної ради).

Неукладені договори оренди земельних ділянок на площу 42,3907 га. 
Зокрема, у Лубенському відповідно -  9,2 га, Рокитнівському -  9,0 га, 
Корецькому -  5,7 га, Острозькому -  4,3 га, Радивилівському -  3,4 га, 
Здолбунівському -  3,1 га, Демидівському -  2,5 га, Зарічненському, 
Володимирецькому і Рівненському по 0,5 га, Костопільському -  0,4 га, 
Сарненському -  0,3 га районах та м.Острог -  2,9 га.

З часу прийняття зазначеного рішення обласної ради від 25.10.2013 року 
територіальними органами Держгеокадастру у районах області у Державному 
земельному кадастрі зареєстровано 5812 земельні ділянки, з них 29 у 2017 році.

На виконання пункту 4 вище зазначеного рішення обласної ради, 
Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області та його 
територіальними структурними підрозділами, у разі звернень ПАТ 
«Рівнеобленерго», надаються роз'яснення щодо порядку державної реєстрації 
земельних ділянок під об'єктами енергетики та у разі звернень з відповідними 
заявами проводиться державна реєстрація таких земельних ділянок. На 
підтвердження зазначеного факту державної реєстрації земельних ділянок 
ПАТ «Рівнеобленерго» видаються витяги з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку.

Стан подання документів ПАТ "Рівнеобленерго" для проведення 
державної реєстрації земельних ділянок під енергооб'єктами і проведення їх 
державної реєстрації територіальними органами Держгеокадастру, залишається 
на постійному контролі.
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