
 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

22 лютого  2022 року                               с. Судилків                                № 18 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

сільської ради від 30.07.2021 року 

№23 

 
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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.Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 30.07.2021 року № 23 

«Визначити перелік земельних ділянок, право оренди яких виставляється на земельні 

торги окремими лотами та про  проведення земельних торгів», а саме:  
1.1. В пункті 2 слово «розпорядження» замінити на слово «рішення»; 

1.2. Підпункт 3.3 та 3.4 виключити; 

1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції: встановити стартову ціну лота – у розмірі 8 

(вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (стартовий розмір 

річної плати за користування земельною ділянкою водного фонду); значення кроку торгів 

з продажу права оренди на земельну ділянку водного фонду у розмірі  1 (один) відсоток 

стартової плати за користування, згідно з додатком 2; 

1.4. Додаток 2  викласти в новій редакції.                                                                                                                        

2.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 

Юрій Лінник). 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                                                Алла ТОВСТЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Додаток 2 
     до рішення сесії від 30.07.2021 

№ 23 (в редакції від 22.02.2022) 

 

 

     

                                                            Стартові  ціни  лотів  та кроки аукціону 

№ 

з/п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 
Цільове 

призначення 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Нормативна 

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки, 

грн 

Стартова ціна лотів 

(стартовий розмір річної 

плати за користування) 

Крока укціону, грн 

% від 

нормативної 

грошової 

оцінки 

ГРН 

1 

За межами 

населеного 

пункту  

с.Траулин 

Шепетівського 

району 

6825589000:07:002:0001 

Для 

рибогосподарських 

потреб 

3,5317 42011,27 8% 3360,90 33,61 

2 

За межами 

населеного 

пункту 

с.Савичі 

Судилківської 

сільської ради 

6825589000:06:043:0001 

10.08  

Для культурно-

оздоровчих 

потреб, 

рекреаційних, 

спортивних і 

туристичних цілей  

66.4241 1447835,40 8% 115826,83 1158,27 

 

 

 

   Спеціаліст з питань комунальної власності 

   та земельних відносин.                                                                                                               Владислав ОРДИНСЬКИЙ 


