
     

                

                                                                                                                                                           

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

57 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 червня 2020 року с. Судилків №       19 

    

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення 

колишньої колективної власності 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

колишньої колективної власності, розташованої за межами населеного пункту 

с.Судилків,  керуючись ст. ст. 12, 79-1, 122, 123, 124, 126, 186 п.21 розділу Х «Перехідні 

положення» ЗК України, ст. ст. 35, 57 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 

10.07.2018р. № 2498 «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», 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 інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення колишньої колективної власності площею 1,7542 га 

кадастровий номер 6825588500:07:006:0048, 01.01. – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту с. Судилків Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності Судилківської 

сільської ради на земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Передати в оренду Кайданович Ользі Михайлівні земельну ділянку комунальної 

власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,7542 га 

кадастровий номер 6825588500:07:006:0048, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Судилків Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області.  

4. Уповноважити Судилківського сільського голову Котик Т.М. укласти договір 

оренди землі з  Кайданович Ольгою Михайлівною терміном на 10 років, встановивши 

річну орендну плату у розмірі  12 відсотків нормативної грошової оцінки. 

5. Кайданович Ользі Михайлівні провести державну реєстрацію права оренди 

земельної ділянки  кадастровий номер 6825588500:07:006:0048. 

6.  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 

Аліса Криворучко). 

 

Сільський голова                                                                                      Тетяна КОТИК 


