
 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 серпня 2012 р.  
№ 625-р 
Київ 

 
Про вилучення та/або надання земельних ділянок  

у постійне користування із зміною їх цільового  
призначення та викуп або примусове відчуження  

земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних  
або юридичних осіб, для суспільних потреб 

чи з мотивів суспільної необхідності 
 
Відповідно до статей 122, 123, 146, 147 і 149 Земельного кодексу України та Закону України 

“Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”: 

1. Вилучити та/або надати у постійне користування державному підприємству “Національна 
енергетична компанія “Укренерго” розташовані за межами населених пунктів Володимирецького, 
Сарненського та Рокитнівського районів Рівненської області, Олевського, Ємільчинського, 
Володарсько-Волинського, Черняхівського, Коростишівського та Радомишльського районів 
Житомирської області, Макарівського району Київської області земельні ділянки для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ 
Рівненська АЕС — Київська із зміною їх цільового призначення згідно з додатком 1. 

2. Володимирецькій, Сарненській та Рокитнівській райдержадміністраціям Рівненської області, 
Олевській, Ємільчинській, Володарсько-Волинській, Черняхівській, Коростишівській та 
Радомишльській райдержадміністраціям Житомирської області, Макарівській райдержадміністрації 
Київської області забезпечити в установленому порядку видачу державному підприємству “Національна 
енергетична компанія “Укренерго” державних актів на право постійного користування земельними 
ділянками згідно з додатком 1 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування повітряної 
лінії електропередачі напругою 750 кВ Рівненська АЕС — Київська. 

3. Державному підприємству “Національна енергетична компанія “Укренерго” відшкодувати 
відповідно до законодавства втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва і 
збитки, завдані землекористувачам внаслідок вилучення земельних ділянок. 

4. Рівненській, Житомирській та Київській облдержадміністраціям у визначеному 
законодавством порядку вжити заходів щодо викупу або примусового відчуження земельних ділянок, 
які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності згідно з додатком 2 та видачі державному підприємству “Національна 
енергетична компанія “Укренерго” державних актів на право постійного користування земельними 
ділянками для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування повітряної лінії 
електропередачі напругою 750 кВ Рівненська АЕС — Київська. 

  
 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2012 р. №  625-р 
 
 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, 
які вилучаються та/або надаються у постійне користування  

державному підприємству “Національна енергетична компанія  
“Укренерго” для розміщення, будівництва, експлуатації та  

обслуговування повітряної лінії електропередачі  
напругою 750 кВ Рівненська АЕС — Київська 

 

Площа земельної 
ділянки, у тому числі за 

угіддями, гектарів З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка 

рілля 
ліси (лісові 
земельні 
ділянки) 

Усього 3,6804 13,4987 

у тому числі:   

Рівненська область 

Усього 0,4797 3,8228 

у тому числі:   

Володимирецький район 

Усього 0,3924 0,4642 

з них:   

землі, надані державному 
підприємству “Володимирецьке лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,3071 

землі, надані спеціалізованому 
сільськогосподарському виробничому 
кооперативу “Селянський ліс” у 
постійне користування 

 0,1571 

землі, надані державному 
підприємству “Дослідне господарство 
“Городецьке” Національної академії 
аграрних наук у постійне 
користування 

0,2396  

землі, які перебувають у запасі  0,1528  

з них:   

Заболоттівської сільської ради 0,0172  

Полицької сільської ради 0,0444  

Ромейківської сільської ради 0,0456  

Городецької сільської ради 0,0456  

Сарненський район 

Усього 0,0522 1,5958 

з них:   



Площа земельної 
ділянки, у тому числі за 

угіддями, гектарів З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка 

рілля 
ліси (лісові 
земельні 
ділянки) 

землі, надані державному 
підприємству “Сарненське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,8809 

землі, надані державному 
підприємству “Клесівське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,6381 

землі, які перебувають у запасі 0,0522 0,0768 

з них:   

Немовицької сільської ради  0,0768 

Кричильської сільської ради 0,0172  

Костянтинівської сільської ради 0,035  

Рокитнівський район 

Усього 0,0351 1,7628 

з них:   
землі, надані державному 
підприємству “Клесівське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,456 

землі, надані державному 
підприємству “Остківське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,5095 

землі, надані державному 
підприємству “Рокитнівське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,3155 

землі, надані спеціалізованому 
сільськогосподарському виробничому 
кооперативу “Селянський ліс” у 
постійне користування 

 0,3431 

землі, які перебувають у запасі 0,0351 0,1387 

з них:   

Кисорицької сільської ради 0,0351 0,0202 

Рокитнівської сільської ради  0,1185 

Житомирська область 

Усього 3,1478 7,6409 

у тому числі:   

Олевський район 

Усього 0,0484 0,9008 

з них:   



Площа земельної 
ділянки, у тому числі за 

угіддями, гектарів З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка 

рілля 
ліси (лісові 
земельні 
ділянки) 

землі, надані державному 
підприємству “Олевське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,3035 

землі, надані державному 
підприємству “Білокоровицьке лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,2777 

землі, надані дочірньому 
підприємству “Олевський лісгосп 
АПК” Житомирського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Житомироблагроліс” у 
постійне користування 

 0,2906 

землі, які перебувають у запасі 0,0484 0,029 

з них:   

Руднє-Бистрянської сільської ради 0,0224 0,029 

Кишинської сільської ради 0,026  

Ємільчинський район 

Усього 1,607 5,3192 

з них:   

землі, надані державному 
підприємству “Ємільчинське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 1,4993 

землі, надані державному 
підприємству “Білокоровицьке лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,9275 

землі, надані дочірньому 
підприємству “Ємільчинський лісгосп 
АПК” Житомирського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Житомироблагроліс” у 
постійне користування 

 2,8302 

землі, які перебувають у запасі 1,607 0,0622 

з них:   

Малоглумчанської сільської ради 0,019  

Медведівської сільської ради 0,3057  

Сербо-Слобідської сільської ради 0,2373  

Великояблунецької сільської ради 0,2394  

Неділищенської сільської ради 0,3922  

Зеленицької сільської ради 0,4134 0,0622 

Володарсько-Волинський район 



Площа земельної 
ділянки, у тому числі за 

угіддями, гектарів З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка 

рілля 
ліси (лісові 
земельні 
ділянки) 

Усього 1,0214 0,0396 

 з них:   

землі, надані дочірньому 
підприємству “Володарсько-
Волинський лісгосп АПК” 
Житомирського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Житомироблагроліс” у 
постійне користування 

 0,0206 

землі, які перебувають у запасі 1,0214 0,019 

з них:   

Суховільської сільської ради 0,1838  

Зубринської сільської ради 0,4337 0,019 
Дворищенської сільської ради 0,038  

Давидівської сільської ради 0,3659  

Черняхівський район 

Усього 0,2211 0,3171 

з них:   

землі, надані державному 
підприємству “Навчально-дослідне 
господарство “Україна” Державного 
агроекологічного університету в 
постійне користування 

0,0950  

землі, надані Головинському вищому 
професійному училищу нерудних 
технологій у постійне користування 

0,0587  

землі, передані селянському 
фермерському господарству “Сікач” в 
оренду 

0,0414  

землі, які перебувають у запасі 0,026 0,3171 

з них:   

Селянщинської сільської ради  0,0016 

Пекарщинської сільської ради  0,1741 

Стиртівської сільської ради  0,0871 

Сліпчицької сільської ради  0,0543 
Бежівської сільської ради 0,026  

Коростишівський район 

Усього 0,0422 0,1055 

з них:   

землі, які перебувають у запасі 0,0422 0,1055 
з них:   



Площа земельної 
ділянки, у тому числі за 

угіддями, гектарів З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка 

рілля 
ліси (лісові 
земельні 
ділянки) 

Кам’янобрідської сільської ради  0,1055 

Торчинської сільської ради 0,0422  

Радомишльський район 

Усього 0,2077 0,9587 

з них:   

землі, надані державному 
підприємству “Радомишльське 
лісомисливське господарство” у 
постійне користування 

 0,8442 

землі, надані дочірньому 
підприємству “Радомишльський 
лісгосп АПК” Житомирського 
обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства 
“Житомироблагроліс” у постійне 
користування 

 0,1145 

землі, які перебувають у запасі 0,2077  

з них:   

Чайківської сільської ради 0,0519  

Борщівської сільської ради 0,0041  

Радомишльської міської ради 0,0077  

Лутівської сільської ради 0,1365  

Великорачанської сільської ради 0,0075  

Київська область 
Макарівський район 

Усього 0,0529 2,035 

у тому числі:   

землі, надані державному 
підприємству “Макарівське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 2,016 

землі, які перебувають у запасі 0,0529 0,019 

з них:   

Кодрянської селищної ради  0,019 

Наливайківської сільської ради 0,0529  

 
 

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2012 р. № 625-р 
 



ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, 
які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб та підлягають  
викупу для суспільних потреб чи примусовому відчуженню з мотивів  

суспільної необхідності з подальшим їх наданням у постійне користування  
державному підприємству “Національна енергетична компанія “Укренерго”  
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування повітряної 

 лінії електропередачі напругою 750 кВ Рівненська АЕС — Київська 
 

Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

Усього 11,4957 2,0634 0,6939 0,1051 

у тому числі:     

Рівненська область 

Усього 1,587 0,4004 0,3382  

у тому числі:     

Володимирецький район 

Усього 0,9836 0,1638 0,1557  

з них:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

0,0778    

з них:     

Заболоттівська сільська 
рада 

0,0778    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства 

0,8201 0,0866 0,1101  

з них:     

Заболоттівська сільська 
рада 

0,3847    

Балаховицька сільська 
рада 

0,0456  0,0284  

Полицька сільська рада 0,256  0,0645  

Ромейківська сільська 
рада: 

0,1338 0,0866 0,0172  

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,0857 0,0772 0,0456  

з них:     

Полицька сільська рада 0,0857 0,0142 0,0284  



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

Ромейківська сільська 
рада 

 0,063 0,0172  

Сарненський район 

Усього 0,3052 0,2366 0,1696  

з них:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

0,0016    

з них:     

Кричильська сільська 
рада 

0,0016    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства 

0,2389 0,2010 0,1696  

з них:     

Вирівська сільська рада 0,0172  0,0142  

Костянтинівська 
сільська рада 

 0,0284 0,0516  

Кричильська сільська 
рада 

0,0642    

Немовицька сільська 
рада 

0,1575 0,1584 0,1038  

Чудельська сільська 
рада 

 0,0142   

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,0172    

з них:     

Кричильська сільська 
рада 

0,0172    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,0475 0,0356   

з них:     

Вирівська сільська рада 0,0404    

Немовицька сільська 
рада 

0,0071 0,0356   



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

Рокитнівський район 

Усього 0,2982  0,0129  

з них:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

  0,0058  

з них:     

Рокитнівська сільська 
рада 

  0,0058  

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства 

0,2493  0,0071  

з них:     

Кисорицька сільська 
рада 

0,2351    

Рокитнівська сільська 
рада 

0,0142  0,0071  

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,0071    

з них:     

Рокитнівська сільська 
рада 

0,0071    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,0134    

з них:     

Кисорицька сільська 
рада 

0,0134    

землі власників 
земельних часток (паїв) 

0,0284    

з них:     

Кисорицька сільська 
рада 

0,0284    

Житомирська область 

Усього 9,7974 1,663 0,3557  



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

у тому числі:     

Олевський район 

Усього 0,3896 0,2309 0,045  

з них:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

0,1871 0,228 0,026  

з них:     

Руднє-Бистрянська 
сільська рада 

0,1505 0,1318 0,026  

Кишинська сільська 
рада 

0,0366 0,0962   

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,0588 0,0029   

з них:     

Руднє-Бистрянська 
сільська рада 

0,0328 0,0029   

Кишинська сільська 
рада 

0,026    

землі власників 
земельних часток (паїв) 

0,1437  0,019  

з них:     

Руднє-Бистрянська 
сільська рада 

0,0616  0,019  

Кишинська сільська 
рада 

0,0821    

Ємільчинський район 

Усього 3,2694 0,4009 0,3107  

з них:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

1,6431 0,1989 0,2199  

з них:     

Підлубівська сільська 
рада 

 0,0916   

Малоглумчанська 
сільська рада 

0,2447    

Медведівська сільська 
рада 

 0,019   



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

Середівська сільська 
рада 

0,1011 0,0449 0,1957  

Сербівська сільська 
рада 

0,0638 0,019   

Сербо-Слобідська 
сільська рада 

0,128    

Кулішівська сільська 
рада 

0,1287  0,0242  

Андрієвицька сільська 
рада 

0,39    

Великояблунецька 
сільська рада 

 0,0244   

Симонівська сільська 
рада 

0,009    

Неділищенська сільська 
рада 

0,4949    

Зеленицька сільська 
рада 

0,0829    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,6984 0,0481   

з них:     

Підлубівська сільська 
рада 

0,0871 0,031   

Малоглумчанська 
сільська рада 

0,1742    

Медведівська сільська 
рада 

0,0175 0,0001   

Сербівська сільська 
рада 

0,2177    

Кулішівська сільська 
рада 

0,0403    

Великояблунецька 
сільська рада 

0,067 0,017   

Симонівська сільська 
рада 

0,0946    

землі власників 
земельних часток (паїв) 

0,9279 0,1539 0,0908  

з них:     

Підлубівська сільська 
рада 

 0,019   

Малоглумчанська 
сільська рада 

0,1411  0,0787  

Медведівська сільська 
рада 

0,0224    

Середівська сільська 
рада 

0,3501    

Кулішівська сільська   0,0121  



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

рада 

Андрієвицька сільська 
рада 

0,0414    

Великояблунецька 
сільська рада 

0,0765    

Симонівська сільська 
рада 

0,0971    

Неділищенська сільська 
рада 

0,1993 0,1349   

Володарсько-Волинський район 

Усього 1,952    

з них:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

1,214    

з них:     

Зубринська сільська 
рада 

0,3526    

Дворищенська сільська 
рада 

0,38    

Давидівська сільська 
рада 

0,2536    

Грушківська сільська 
рада 

0,2278    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,738    

з них:     

Зубринська сільська 
рада 

0,0756    

Дворищенська сільська 
рада 

0,348    

Давидівська сільська 
рада 

0,0068    

Грушківська сільська 
рада 

0,3076    

Черняхівський район 

Усього 2,0865 0,0373   

з них:     



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

1,3723 0,0278   

з них:     

Ксаверівська сільська 
рада 

0,2834    

Селянщинська сільська 
рада 

0,3845   
 

Пекарщинська сільська 
рада 

0,0554    

Андріївська сільська 
рада 

0,0794    

Стиртівська сільська 
рада 

0,1391 0,019   

Бежівська сільська рада 0,1773    

Сліпчицька сільська 
рада 

0,2532 0,0088   

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,5841 0,0095   

з них:     

Селянщинська сільська 
рада 

0,019    

Пекарщинська сільська 
рада 

0,019    

Андріївська сільська 
рада 

0,1783    

Стиртівська сільська 
рада 

0,0553    

Бежівська сільська рада 0,2561    

Сліпчицька сільська 
рада 

0,0564 0,0095   

землі власників 
земельних часток (паїв) 

0,1301    

з них:     

Андріївська сільська 
рада 

0,0414    

Сліпчицька сільська 
рада 

0,0887    

Коростишівський район 

Усього 0,4974    

з них:     



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,4916    

з них:     

Кам’янобрідська 
сільська рада 

0,1935    

Торчинська сільська 
рада 

0,2981    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,0058    

з них:     

Торчинська сільська 
рада 

0,0058    

Радомишльський район 

Усього 1,6025 0,9939   

з них:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

0,7159 0,5216   

з них:     

Пилиповицька сільська 
рада 

0,25    

Борщівська сільська 
рада 

0,1842    

Радомишльська міська 
рада 

0,0792    

Лутівська сільська рада 0,1485    

Великорачанська 
сільська рада 

0,054 0,5216  
 

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва (не 
оформлена спадщина 
від померлих) 

0,389 0,4723   

з них:     

Пилиповицька сільська 
рада 

0,0448    

Чайківська сільська 
рада 

0,0375    



Площа земельної ділянки, у тому числі 
за угіддями, гектарів 

З яких земель 
викуповується 

(відчужується) та у 
подальшому надається у 
постійне користування 

земельна ділянка 
рілля сіножаті пасовища сади 

Борщівська сільська 
рада 

0,071    

Радомишльська міська 
рада 

0,109    

Лутівська сільська рада 0,064    

Великорачанська 
сільська рада 

0,0627 0,4723   

землі власників 
земельних часток (паїв) 

0,4976    

з них:     

Борщівська сільська 
рада 

0,4976    

Київська область 
Макарівський район 

Усього 0,1113   0,1051 

у тому числі:     

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення садівництва 

   0,1051 

з них:     

Ніжиловицька сільська 
рада 

   0,1051 

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення особистого 
селянського 
господарства 

0,0363    

з них:     

Ніжиловицька сільська 
рада 

0,0363    

землі, які перебувають у 
власності громадян для 
ведення товарного 
сільсько-господарського 
виробництва 

0,0015    

з них:     

Наливайківська сільська 
рада 

0,0015    

землі власників 
земельних часток (паїв) 

0,0735    

з них:     

Наливайківська сільська 
рада 

0,0735    
 

 

 

 


