
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
25 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

01 листопада 2022 року                            с.Судилків                                № 8 

Про  надання згоди на передачу  

в суборенду земельних ділянок 

 

 Розглянувши звернення директора ПП «Врожай-Агро-1», на підставі відповідно до 

ст.ст. 12, 93, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про оренду 

землі», 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 згоду ПП «Врожай-Агро-1» на передачу в суборенду земельних ділянок 

комунальної власності (землі сільськогосподарського призначення) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на термін дії основного договору, які розташовані за 

межами населеного пункту  на території Судилківської сільської ради  Шепетівського 

району Хмельницької області, а саме: 

1. кадастровий номер  6825588500:07:012:0195   площею  2,3344 га; 

2. кадастровий номер  6825588500:07:012:0405   площею  3,6017 га; 

3. кадастровий номер  6825588500:07:012:0406   площею  3,6017 га; 

4. кадастровий номер  6825588500:07:012:0407   площею  3,6005 га; 

5. кадастровий номер  6825588500:07:012:0408   площею  3,6005 га; 

6. кадастровий номер  6825588500:07:012:0409   площею  3,6017 га; 

7. кадастровий номер  6825588500:07:012:0410   площею  1,2952 га; 

8. кадастровий номер  6825588500:07:012:0411   площею  2,8869 га; 

9. кадастровий номер  6825588500:07:012:0412   площею  3,6017 га; 

10. кадастровий номер  6825588500:07:012:0413   площею  3,6017 га; 

11. кадастровий номер  6825588500:02:012:0414   площею  3,6189 га; 

12. кадастровий номер  6825588500:07:012:0415   площею  3,6017 га; 

13. кадастровий номер  6825588500:07:012:0416   площею  3,6017 га; 

14. кадастровий номер  6825588500:07:012:0417   площею  4,2699 га; 

15. кадастровий номер  6825588500:07:012:0418   площею  3,8886 га; 

16. кадастровий номер  6825588500:07:012:0419   площею  3,8666 га; 

17. кадастровий номер  6825588500:07:012:0422   площею  3,6284 га; 

18. кадастровий номер  6825588500:07:012:0428   площею  3,6290 га; 

19. кадастровий номер  6825588500:07:012:0437   площею  3,1531 га; 

20. кадастровий номер  6825588500:07:012:0439   площею  3,3417 га; 

21. кадастровий номер  6825588500:07:012:0440   площею  3,5318 га; 

22. кадастровий номер  6825588500:07:012:0459   площею  2,9232 га; 

23. кадастровий номер  6825588500:07:012:0460   площею  3,3180 га; 

24. кадастровий номер  6825588500:07:012:0503   площею  3,6017 га; 

25. кадастровий номер  6825588500:07:012:0504   площею  3,5845 га; 

26. кадастровий номер  6825588500:07:012:0676   площею  3,6281 га; 



27. кадастровий номер  6825588500:07:009:0724   площею  1,5066 га; 

28. кадастровий номер  6825588500:07:009:0725   площею  1,4454 га; 

29. кадастровий номер  6825588500:07:009:0727   площею  1,4407 га; 

30. кадастровий номер  6825588500:07:009:0728   площею  1,4832 га; 

31. кадастровий номер  6825588500:07:009:0729   площею  1,5358 га; 

32. кадастровий номер  6825588500:07:009:0730   площею  1,5291 га; 

33. кадастровий номер  6825588500:07:009:0731   площею  1,5270 га; 

34. кадастровий номер  6825588500:07:009:0732   площею  1,4880 га; 

35. кадастровий номер  6825588500:07:009:0733   площею  1,5221 га; 

36. кадастровий номер  6825588500:07:009:0734   площею  1,4876 га; 

37. кадастровий номер  6825588500:07:009:0735   площею  1,4831 га; 

38. кадастровий номер  6825588500:07:009:0736   площею  0,7415 га; 

39. кадастровий номер  6825588500:07:009:0737   площею  1,4831 га; 

40. кадастровий номер  6825588500:07:009:0738   площею  1,4877 га; 

41. кадастровий номер  6825588500:07:009:0740   площею  1,4475 га; 

42. кадастровий номер  6825588500:07:009:0741   площею  1,4408 га; 

43. кадастровий номер  6825588500:07:009:0742   площею  0,7278 га; 

44. кадастровий номер  6825588500:07:009:0743   площею  1,4831 га; 

45. кадастровий номер  6825588500:07:009:0744   площею  1,4877 га; 

46. кадастровий номер  6825588500:07:009:0746   площею  1,4845 га; 

47. кадастровий номер  6825588500:07:009:0747   площею  1,4426 га; 

48. кадастровий номер  6825588500:07:009:0748   площею  1,4408 га; 

49. кадастровий номер  6825588500:07:009:0749   площею  1,4408 га; 

50. кадастровий номер  6825588500:07:009:0750   площею  1,4408 га; 

51. кадастровий номер  6825588500:07:010:0022   площею  1,4482 га; 

52. кадастровий номер  6825588500:07:012:0727   площею  5,0389 га. 

 

2. Попередити ПП «Врожай-Агро-1» про те, що: 

2.1. умови договорів суборенди земельних ділянок повинні обмежуватися умовами 

договорів оренди землі і не суперечить їм; 

2.2. строк суборенди не може перевищувати строку оренди, визначеного договором 

оренди землі; 

2.3. договори суборенди підлягає державній реєстрації. 

 

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). 

 

 

  

Сільський голова                                                        Тетяна КОТИК 

 

 

 


