
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

57 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

18 червня 2020 року                                 с.Судилків                               № 12 

 

Про внесення змін до рішень сесії 

сільської ради щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  

 

Розглянувши  звернення громадян Мамчура М.О. Дацюк Л.А., Савочкіна О.В., 

Срібна Н.М., Мельник В.А., Іванюк О.В., Швець А. В., 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 22.11.2019 року № 9 «Про 

внесення змін до рішення сесії від 19.04.2019 року №21, від 28.02.2019 року №25, від 

02.10.2019 року №20 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки згідно із ст..118, 121 Земельного кодексу України»,  а саме:  

1.1. у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки в підпункті 1.1. 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825585600:06:017:0070» на «кадастровий 

номер 6825585600:06:017:0074». 

2. Внести зміни  до рішення сесії сільської ради від 23.01.2019 року № 14 «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст.118, 121 Земельного кодексу України»,  а саме:  

2.1. у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки в підпункті 1.41. 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825582300:04:004:0012» на «кадастровий 

номер 6825582300:04:004:0014». 

3. Внести зміни  до рішення сесії сільської ради від 30.05.2019 року № 14 «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст.118, 121 Земельного кодексу України»,  а саме:  

3.1. у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки в підпункті 1.2. 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825585600:05:023:0562» на «кадастровий 

номер 6825585600:05:023:0566». 

4. Внести зміни  до рішення сесії сільської ради від 24.12.2019 року № 32 «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст.118, 121 Земельного кодексу України»,  а саме:   

4.1. у підпункті 1.108. замінити слово «Миколаївні» на слово «Михайлівні»; 

4.2. у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки в підпункті 1.145. 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:031:0280» на «кадастровий 

номер 6825589000:06:031:0291». 



5. Внести зміни  до рішення сесії сільської ради від 17.02.2020 року № 19 «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст.118, 121 Земельного кодексу України»,  а саме:  

5.1. у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки в підпункті 1.18. 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:016:0159» на «кадастровий 

номер 6825589000:06:016:0168». 

6. Внести зміни  до рішення сесії сільської ради від 22.11.2019 року № 21 «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст..118, 121 Земельного кодексу України»,  а саме:    

6.1. у підпункті 1.37. замінити слово «в межах» на слово «за межами», а слова 

«орієнтовною площею 1,70га» замінити на слова «орієнтовною площею 1,80га» ; 

6.2. у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки в підпункті 1.43. 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825585600:06:017:0070» на «кадастровий 

номер 6825585600:06:017:0074». 

7. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин  внести 

зміни у  земельно-облікову документацію. 

 

 

 

Сільський голова                                              Тетяна КОТИК    

 

 

 


