
 

 

        

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

   22 лютого 2022 року           с. Судилків     № 6 
 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок згідно Земельного кодексу України 

 

Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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. Дозволити Судилківській сільській раді виготовити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 15,00 га, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області, (кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:07:012:____); 

2. Дозволити Судилківській сільській раді виготовити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 10,00 га, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області, (кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:07:012:____);  

3. Дозволити Судилківській сільській раді виготовити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 60,00 га, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області, (кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:07:012:____); 

4. Дозволити Судилківській сільській раді виготовити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 60,00 га, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області, (кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:07:012:____); 

5. Дозволити Судилківській сільській раді виготовити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 35,00 га, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області, (кадастровий номер земельної ділянки 

6825587500:03:018:____); 

6. Фінансування провести за рахунок коштів місцевого бюджету. 

7. Виготовлені матеріали подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

 

Секретар сільської ради                                                                                     Алла ТОВСТЮК 


