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Рівненська обласна рада

Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області надає наступну 
інформацію щодо виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
03.02.2016 №35 «Про регіональну програму розвитку земельних відносин у 
Рівненській області на 2016-2020 роки», рішення Рівненської обласної ради 
№ 112 від 11.03.2016.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 
№60-р “Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад” з метою передачі земель у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад протягом 2020 року проведено державну 
інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної 
власності площею 8192,1467 тис. га на території області та передано у 
комунальну власність 55 територіальним громадам області 13,0 тис. земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною 
площею 74366,0949 га.

За кошти обласного бюджету ДП «Рівненський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою» виконані роботи з інвентаризації 250,0 га 
земель лісогосподарського призначення державної власності на території 
Великоозерянської сільської ради Дубровицького району, вартість яких 
становить 162,5 тис. грн.

З метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, 
планування розвитку населених пунктів в області протягом 2020 року за 
кошти обласного бюджету виготовлено Схему землеустрою і техніко - 
економічні обґрунтування використання та охорони земель на території 
Деражненської об’єднаної територіальної громади Костопільського району 
вартістю 426,0 тис. грн.

Крім того, здійснено ґрунтове обстеження земель сільськогосподарського 
призначення державної власності на території Друхівської сільської ради 
Березнівського району на загальній площі 404,8 га вартістю 129,98 тис. грн.;
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проведено поліпшення сільськогосподарських угідь на території 
Богдашівської сільської ради Здолбунівського району на загальну площу 11,729 
га вартістю 165,0 тис. грн.

Всього на території області 1026 населених пунктів, з них: 11 міст, 16 селищ 
міського типу та 999 сільських населених пунктів.

Протягом 2020 року змінено межі ЗО сільських населених пунктів на 
території Володимирецького (4), Гощанського (2), Дубровицького (1), 
Зарічненського (1), Осторозького (2), Млинівського (4), Рівненського (7), 
Рокитнівського (5) та Сарненського (4) районів.

Крім того, виконуються роботи щодо зміни меж м. Вараш та ЗО сільських 
населених пунктів. Також ініціюється питання зміни меж міст Березне, Корець, 
Здолбунів, Острог.

На території області наявні 317 об’єктів природно-заповідного фонду на 
площі 203,6 тис. га.

Із загальної площі 203,6 тис. га. встановлено межі територій природно- 
заповідного фонду відповідно до вимог чинного законодавства на площі 
45,5 тис. га., в тому числі: 3 об’єкти природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення на загальну площу 42,4 тис. га; 59 об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення на загальну площу 3,4 тис. га, 
в тому числі протягом 2020 року встановлено межі територій 3 об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення на площі 0,29 тис. га.

Нормативну грошову оцінку земель проведено у всіх 1026 населених 
пунктах Рівненської області.

З метою дотримання термінів періодичності проведення нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів, визначених ст.18 Закону України 
“Про оцінку земель” (не рідше ніж один раз на 5-7 років) визначено 271 
населений пункт, які потребували оновлення у 2020 році.

Протягом звітного періоду оновлена технічна документація з нормативної 
грошової оцінки розроблена по 180 населених пунктах, з них по 43 населених 
пунктах Дубенського, Рокитнівського та Сарненського районів нормативна 
грошова оцінка проведена за кошти спеціального фонду обласного бюджету на 
суму 314,5 тис.грн.

Начальник,
Голова комісії з ліквідації Оксана ОВДІЙЧУК
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