
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22  грудня 2021 року                               с. Судилків                        № 5 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

сільської ради: 

від 21 жовтня 2021 року № 9; 

від 16 липня 2021 року № 7. 

 

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 Девель Наталії Володимирівни 

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:   

 1.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.16» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:023:0052 на  

6825589000:06:023:0055»; 

2. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Яворської Марії Юріївни 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:   

 2.1 у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.6» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825582300:04:004:0040 на  

6825582300:04:004:0050»; 

 3. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Рибію Віктору Миколайовичу 

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 1.10» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:031:0321 на  

6825589000:06:031:0329»; 

 4. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Рибію Віктору Миколайовичу 

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 1.5» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825589000:06:031:0321 на  

6825589000:06:031:0329»; 

5. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин внести 

зміни у земельно-облікову документацію. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                           Тетяна КОТИК  


