
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

58 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

13 липня  2020року                                с.Судилків                                №   1 

Про продовження договорів оренди 

невитребуваних земельних часток 

(паїв) ТОВ»Лотівка Еліт» 

 

 На підставі статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статей 12, 124 Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, 

розглянувши клопотання ТОВ «Лотівка Еліт» та, 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.  Продовжити договори оренди на невитребувані земельні частки (паї) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, укладені між Шепетівською районною 

державною адміністрацією та орендарем ТОВ «Лотівка Еліт», які розташовані на території 

Судилківської сільської ради  Шепетівського району Хмельницької області . 

2. Замінити сторону в договорах оренди землі - орендодавець Судилківська сільська 

рада. 

3. Уповноважити Судилківського сільського голову Котик Т.М. укласти додаткові 

угоди до договорів  оренди землі  із ТОВ  «Лотівка Еліт», встановивши річну орендну 

плату у розмірі 12 відсотків від нормативно-грошової оцінки, а саме:  

3.1. додаткову угоду до договору оренди землі № 201н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825582300:04:021:0010 площею 1,6083га; 

3.2. додаткова угода до договору оренди землі № 203н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825582300:04:037:0004 площею 1,9974га; 

3.3  додаткову угоду до договору оренди землі № 202н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825582300:04:031:0089 площею 1,6073га; 

3.4. додаткову угоду до договору оренди землі № 177н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825582300:04:031:0314 площею 1,6075га; 

3.5. додаткову угоду до договору оренди землі № 172н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825582300:04:031:0315 площею 1,6074га; 

3.6. додаткову угоду до договору оренди землі № 197н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825582300:04:041:0007 площею 1,6083га; 

3.7. додаткову угоду до договору оренди землі № 77н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825587500:03:018:0131 площею 1,9300га; 

3.8. додаткову угоду до договору оренди землі № 92н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825587500:03:018:0020 площею 3,7784га; 

3.9. додаткову угоду до договору оренди землі № 76н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825587500:03:018:0132 площею 1,9300га; 

3.10. додаткову угоду до договору оренди землі № 671н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825585600:03:023:0001 площею 2,0826га; 

3.11. додаткову угоду до договору оренди землі № 632н/п від 26 липня 2010року 



кадастровий номер 6825585600:06:014:0151 площею 3,0709га; 

3.12. додаткову угоду до договору оренди землі № 661н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825585600:06:009:0060 площею 1,7468; 

3.13. додаткову угоду до договору оренди землі № 659н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825585600:06:014:0142 площею 2,6510; 

3.14. додаткову угоду до договору оренди землі № 622н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825585600:06:008:0048 площею 1,7468; 

3.15. додаткову угоду до договору оренди землі № 624н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825585600:06:009:0250 площею 2,2776; 

3.16. додаткову угоду до договору оренди землі № 618н/п від 26 липня 2010року 

кадастровий номер 6825585600:05:023:0041 площею  1,7648. 

4. Земельні частки(паї) передаються в оренду на строк до моменту отримання їх 

власниками документів про право власності на земельну частку(пай), але не більше, як на 

7 (сім) років з моменту його підписання та державної реєстрації. 

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                             Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 


