
                                                                 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

23 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

               24 квітня  2018 року                      с.Судилків                                № 17 

 

 

Про надання погодження Головному 

управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на передачу у власність громадян 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 121 Земельного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад»,  розглянувши звернення громадян, 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 погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на передачу у власність Мельнику  Вадиму Михайловичу земельної ділянки площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

кадастровий номер (6825589000:06:033:0004). 

2.  Надати погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на передачу у власність Бручковському Сергію Валерійовичу земельної ділянки 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області (кадастровий номер( 6825581800:03:006:0073). 

3. Надати погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на передачу у власність Яцишину Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

(кадастровий номер( 6825585600:06:016:0001). 

4. Надати погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на передачу у власність Савчуку Олегу Олександровичу земельної ділянки   площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за  межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

(кадастровий номер( 6825581800:03:007:0015). 

 

 



5. Надати погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій   

області на передачу у власність Райчуку  Анатолію Володимировичу земельної ділянки   

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за  

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області (кадастровий номер( 6825588500:07:001:0001 ). 

 

 

 

 Сільський   голова        Т.М.Котик 


