
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

06  грудня 2021 року                               с.Судилків                        № 28 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

сільської ради: від 21 жовтня 2021 

року № 9; від 16 липня 2021 року № 7; 

від 22 листопада 2019 року № 21; від 

02 вересня 2021 року № 11. 

 

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. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Чижинської Лариси 

Олександрівнивід 21 жовтня 2021 року № 9 «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 

Земельного кодексу України, а саме:   

 1.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.84» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825588500:06:030:0043 на  

6825588500:06:030:0122»; 

 2. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Паламарчук Антоніни 

Євгенівнивід 16 липня 2021 року № 7 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України, а саме:   

 2.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.111» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825588500:07:009:0768 на  

6825588500:07:009:0772»; 

 3. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Кравчук Мар’яни Олегівни від 

21 жовтня 2021 року № 9 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, а 

саме:   

 3.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.50» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825585600:05:025:0026 на  

6825585600:05:025:0046»; 

 4. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Безштанька Миколи 

Аркадійовича  від 21 жовтня 2021 року № 9 «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст. ст. 118, 121 

Земельного кодексу України, а саме: 

 4.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.102» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825588500:06:030:0045 на  

6825588500:06:030:0126»; 



 5. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Безштанько Світлани 

Миколаївни  від 21 жовтня 2021 року № 9 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України, а саме: 

 5.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.101» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825588500:06:030:0045 на  

6825588500:06:030:0126»; 

 6. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Стельмах Віти Анатоліївнивід 

16 липня 2021 року № 7 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, а 

саме: 

 6.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.20» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825585600:05:025:0040 на  

6825585600:05:025:0047»; 

 7. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Швець Анни Василівнивід 22 

листопада 2019 року № 21 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, а 

саме: 

 7.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.43» 

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

6825585600:06:017:0087»; 

 7.2 У зв’язку з переобмірами земельної ділянки «в підпункті 1.43» цього рішення 

слова площею «0,60 га», замінити на слова площею «0,71 га»;  

 8. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Чайки Людмили Леонідівнивід 

02 вересня 2021 року № 11 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, а 

саме:   

 8.1 У зв’язку з переобмірами земельної ділянки «в підпункті 1.14» цього рішення 

слова площею «0,20 га», замінити на слова площею «0,28 га»;  

 9. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Бабака Богдана 

Миколайовичавід 16 липня 2021 року № 7 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України, а саме: 

 9.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.9» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:027:0071 на  

6825589000:06:027:0074»; 

 10. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Бужанської Катерини 

Василівни від 16 липня 2021 року № 7 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України, а саме: 

 10.1у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.1» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:024:0028 на  

6825589000:06:024:0034»; 

 11. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Бужанського Григорія 

Васильовича від 16 липня 2021 року № 7 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України, а саме: 

 11.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.63» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:024:0028 на  

6825589000:06:024:0034»; 

 12. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Кравчука Романа Олеговича 

від 16 липня 2021 року № 7 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 



щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, а 

саме: 

 12.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.119» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825585600:05:025:0026 на  

6825585600:05:025:0046»; 

 13. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Кравчук Лариси Василівни  від 

21 жовтня 2021 року № 9 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу України, 

а саме: 

 13.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.52» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825585600:05:025:0026 на  

6825585600:05:025:0046»; 

 14. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Криворучко Олени Сергіївни  

від 22 листопада 2019 року № 21 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України, а саме: 

 14.1 змінити кадастровий номер, а саме із 6825589000:01:008:____ на 

6825588500:01:008:____. 

15. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин внести 

зміни у земельно-облікову документацію. 

 

 

 

  Сільський голова                                                                                                Тетяна КОТИК  

 

 

 


