
 

  

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

     24 червня 2021 року                                  с.  Судилків                                 №  4 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та  передачу в оренду 

земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 

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

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

розглянувши заяви Федорчука Л.А., Павловської Л.В. та надані матеріали, 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2793 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0339, яка знаходиться в с. Білокриниччя, вул. Шкільна, 8, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.1. Передати в оренду Федорчуку Ларіону Антоновичу земельну ділянку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Білокриниччя, вул. Шкільна, 

8, Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області  площею 

0,2793 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0339, терміном на 10 років за рахунок 

земель комунальної власності сільської ради.  

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

оренди землі із Федорчуком Л.А., встановивши річну орендну плату у розмірі 12 відсотків 

нормативної грошової оцінки. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4000 га кадастровий номер 

6825582300:04:015:0037, яка знаходиться за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.1 Передати в оренду Павловській Ларисі Володимирівні земельну ділянку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва , яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області  площею 0,4000 га, кадастровий номер 6825582300:04:015:0037, терміном на 10 

років за рахунок земель комунальної власності сільської ради.  

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

оренди землі із Павловською Л.В., встановивши річну орендну плату у розмірі 12 

відсотків нормативної грошової оцінки. 



. 

 

3. 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 

Юрій Лінник). 

 

 

 

 

 Сільський голова           Тетяна КОТИК 

 
 


