
                                              

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 21 жовтня 2021 року                          с. Судилків                                № 10 

 
 

Про надання дозволу ТОВ 

«Шепетівський гранкар’єр», на 

виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з 

подальшою передачею їх в оренду 

 

Відповідно до статей 76,93,122, 123,124,125 Земельного кодексу України та 

керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши клопотання ТОВ «Шепетівський  гранкар’єр», 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. Надати дозвіл ТОВ «Шепетівський гранкар’єр», на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою подальшої передачі їх в оренду 

терміном на 10 років, площа земельних ділянок 2,35 га, для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користування надрами (код КВЦПЗ - 14.02), із земель промисловості комунальної власності, 

а саме: 

1) площа 0,10 га, кадастровий номер 6825588500:05:003:_____, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Рудня – Новенька, Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

2) площа 0,30 га, кадастровий номер 6825588500:05:003:_____, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Рудня – Новенька, Шепетівського району, Хмельницької 

області; 

3) площа 1,95 га, кадастровий номер 6825588500:05:003:_____, яка розташована в 

межах населеного пункту с. Рудня – Новенька, Шепетівського району, Хмельницької 

області. 

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

оренди землі із ТОВ «Шепетівським гранкар’єром», встановивши річну орендну плату у 

розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Верхогляда В.П., відповідно до покладених 

повноважень та 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). 

4. Виготовлені матеріали подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

 



Сільський голова                                                                                Тетяна КОТИК 


