СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
45 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
с. Судилків

№2

13 серпня 2019року
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки зі зміною
цільового призначення
Розглянувши клопотання ПрАТ «ВФ Україна» від 04.07.2019 року № ТД –1907362, № ТД–19-07361 та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
відповідно до ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 93,122,124 Земельного
кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житловокомунального господарства та комунальної власності, питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею в оренду зі зміною виду цільового призначення за рахунок земель комунальної
власності сільськогосподарського призначення 16.00 землі запасу сільської ради в землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (Код КВЦПЗ - 13.01), яка
розташована за межами населених пунктів (с. Судилків) Шепетівського району
Хмельницької області, площею 0,0200га, кадастровий номер земельної ділянки
6825588500:06:030:0046.
Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – землі запасу (земельні
ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам
чи юридичним особам).
Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для розміщення та
експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій.
2. Затвердити розмір відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва
земельної ділянки площею 0,0200га на загальну суму 227,25 грн. (двісті двадцять сім грн.
25 коп.) згідно розрахунку втрат сільськогосподарського виробництва, які підлягають
відшкодуванню при відведенні земельної ділянки, складеного сертифікованим інженеромземлевпорядником Цибульським А.В.
3. ПрАТ «ВФ Україна» сплатити втрати сільськогосподарського виробництва
спричинені вилученням сільськогосподарських угідь на загальну суму 227,25 грн. в
місцевий бюджет Судилківської сільської ради.
4. Уповноважити Судилківського сільського голову Котик Т.М. укласти договір
оренди землі з ПрАТ «ВФ Україна», терміном на 49 років встановивши річну орендну
плату у розмірі 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії
А.Криворучко).

Сільський голова

Т.Котик

