
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

44 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 

 

30 липня 2019 року                                       с.Судилків                               № 19 

 

Про надання дозволу на розробку технічної 

документації  із землеустрою щодо інвентаризації  

земель під господарськими будівлями і дворами  на 

території Судилківської сільської ради 

 

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під господарськими будівлями і 

дворами  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, відповідно до вимог Закону 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”, Земельного кодексу України,  п.34 частини першої ст.26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада : 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель під господарськими будівлями та дворами на території 

Судилківської сільської ради, за межами населених пунктів, з метою передачі  в оренду 

власникам будівель та споруд: 

1.1 Кайданович Ользі Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва орієнтовно площею земельної ділянки 2,0 га за адресою: с. Лозичне вул. 

Ігоря Ляшенка, 82; вул. Ігоря Ляшенка, 84; вул. Ігоря Ляшенка, 86  Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.2 Кайданович Ользі Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва орієнтовно площею земельної ділянки 2,0 га за адресою: с Судилків, вул. 

Гагаріна, 2 Д; вул. Гагаріна, 2 Г;  вул. Гагаріна, 2М; вул. Гагаріна, 1а/2; вул. Гагаріна, 2Р; 

вул. Гагаріна, 1; вул. Гагаріна, 2А   Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.3 Терещуку Олександру Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва орієнтовно площею земельної ділянки 1,5 га за 

адресою: с. Городище вул. Радгоспна №35/11 Шепетівського району, Хмельницької 

області. 

2. Виконавчому комітету Судилківської сільської ради замовити виготовлення 

технічної документації   із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель та надати 

її для розгляду та затвердження в порядку, передбаченому чинним законодавством, до 

сільської ради. 



3. Інвесторами з фінансування робіт з розробки технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації зазначених земельних ділянок  визнати користувачів 

даних земельних ділянок. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради                        А.Товстюк 

 

 

 

 


