
                                                                        
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2019 року                                        с.Судилків                                               №   27 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної 

грошової оцінки земель в межах сіл Судилків, 

Білокриниччя, Климентовичі, Лозичне, Рудня-

Новенька, Березне, Серединці, Новичі, Поляна, 

Мальованка, Жолудки, Городище, Красносілка, 

Пашуки, Вовківчики, Вовківці, Велика 

Медведівка, Хролин, Траулин, Савичі, Купине 

Шепетівського району Хмельницької  області 

 

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку 

земель» від 11.12.2003р. за № 1378-ІУ, ст. 26 Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії сільської ради з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с. Судилків Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Судилків в розмірі 66,92грн.(шістдесят шість грн.92коп.) 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Білокриниччя, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Білокриниччя в розмірі 61,08грн.( шістдесят одна  грн.08коп.) 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Климентовичі, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Климентовичі в розмірі  40,28грн.(сорок грн.28коп) 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Лозичне, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Лозичне в розмірі 44,68грн.(сорок чотири грн.68коп.) 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Рудня-Новенька, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Рудня-Новенька в розмірі  40,32грн.(сорок грн..32коп. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Березне, Шепетівського району 



Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Березне в розмірі 30,18грн.(тридцять грн.18коп.) 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Серединці, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Серединці  в розмірі  62,40грн.(шістдесят дві грн.40коп.) 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Новичі, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Новичі  в розмірі  55,94грн.(п’ятдесят п’ять грн. 94 коп.) 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Поляна, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Поляна в розмірі 54,74 грн.( п’ятдесят чотири грн. 74 коп.) 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Мальованка, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Мальованка  в розмірі  29,88грн.(двадцять дев’ять грн.88коп.) 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах сЖолудки, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Жолудки   в розмірі 49,92грн.(сорок дев’ять грн.92коп.) 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Городище, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Городище в розмірі  52,30 грн.(п’ятдесят дві грн.30коп.) 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Красносілка, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Красносілка в розмірі 31,56 грн.( тридцять одна грн.56 коп.) 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Пашуки, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Пашуки в розмірі  46,06 грн.(сорок шість грн. 06 коп.) 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Вовківці, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Вовківці в розмірі  54,80 грн.( п’ятдесят чотири грн. 80 коп.) 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Вовківчики, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Вовківчики в розмірі  53,08 грн.( п’ятдесят три грн. 08 коп.) 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Велика Медведівка, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Велика Медведівка в розмірі  47,76 грн.(сорок сім грн..76 коп.) 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Хролин, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Хролин  в розмірі  62,10 грн.(шістдесят дві грн. 10 коп.) 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Траулин, Шепетівського району 



Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Траулин в розмірі   56,56 грн.( п’ятдесят шість грн. 56 коп.) 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Савичі, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с.Савичі в розмірі  47,58 грн.(сорок сім грн. 58 коп.) 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки землі в межах с.Купине, Шепетівського району 

Хмельницької області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель 

населеного пункту с. Купине  в розмірі  40,14 грн.(сорок грн.. 14 коп.) 

22. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів сіл Судилків, Білокриниччя, Климентовичі, Лозичне, Рудня-Новенька, 

Березне, Серединці, Новичі, Поляна, Мальованка, Жолудки, Городище, Красносілка, 

Пашуки, Вовківці, Вовківчики,Велика Медведівка, Хролин,Траулин, Савичі, Купине 

згідно чинного законодавства. 

23. Контроль за виконанням  даного 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


