
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

    16 лютого 2018 року          с.Судилків   №  18 

 

Про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність 

 

 

Відповідно до статей 15
1
, 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60 “Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 

об’єднаних територіальних громад”, керуючись статтями 26, 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити виконавчому комітету Судилківської сільської ради звернутися до 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області з клопотанням про 

передачу у комунальну власність земельних ділянок  сільськогосподарського призначення 

державної власності орієнтовною площею 4309,318га, які розташовані за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, у тому числі сформовані земельні 

ділянки: 

- кадастровий номер 6825589000:07:001:0498 площею 0,6502 га; 

- кадастровий номер 6825589000:07:010:0001 площею 10,4980 га; 

- кадастровий номер 6825589000:07:001:0496 площею 1,0176 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:015:0025 площею 0,3000 га; 

- кадастровий номер 6825587500:03:001:0073 площею 4,2199 га; 

- кадастровий номер 6825587500:03:001:0072 площею 11,3761 га; 

- кадастровий номер 6825558900:07:020:0007 площею 150,0000 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:005:0062 площею 21,6364 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:015:0028 площею 1,6475 га; 

- кадастровий номер 6825581800:03:006:0006 площею 14,0800 га; 

- кадастровий номер 6825581800:03:007:0001 площею 14,4000 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0593 площею 23,4700 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:019:0002 площею 25,0000 га; 

- кадастровий номер 6825585600:06:022:0007 площею 28,1900 га; 

- кадастровий номер 6825585600:06:003:0001  площею 11,0927 га; 

- кадастровий номер 6825585600:066022:0007 площею 26,5213 га; 



- кадастровий номер 6825582300:04:029:0001 площею 34,3500 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:004:0005 площею 0,5771 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:020:0002 площею 17,7947 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:005:0059 площею 19,0071 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:014:0004 площею 20,6050 га; 

- кадастровий номер 6825582300:04:014:0005 площею 62,9601 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0671 площею 56,7099 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0672 площею 61,7586 га; 

- кадастровий номер 6825587500:03:022:0001 площею 82,9182 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0674 площею 15,0000 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0675 площею 35,0000 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0683 площею 18,7699 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:020:0001 площею 42,2454 га; 

- кадастровий номер 6825588500:06:033:0001 площею 449,3712 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0673 площею 25,0000 га; 

- кадастровий номер 6825588500:07:012:0682 площею 22,5940 га; 

- кадастровий номер 6825581800:03:005:0003 площею 20,1029 га; 

- кадастровий номер 6825581800:03:005:0002 площею 28,8561 га; 

- кадастровий номер 6825581800:03:001:0090 площею 22,3159 га; 

- кадастровий номер 6825581800:03:007:002 площею 27,5422 га. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

            Сільський голова                             Т.М. Котик  

 


