
 

 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

45 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

13 серпня 2019 року                                           с.Судилків                               №  1 

 

Про надання дозволу на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування  для будівництва та    

обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій в межах населеного пункту   

 

 Розглянувши клопотання релігійної організації  «Храм Архістратига Михаїла 

Української Православної Церкви» про надання дозволу на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га у постійне 

користування для будівництва та  обслуговування будівель громадських та релігійних  

організацій (бідівництво Храму) в с.Пашуки, по вул. Центральній Шепетівського району 

Хмельницької  області в межах населеного пункту, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 92,123,186 Земельного Кодексу України, ст.25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 10,16,19,20 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст.17 Закону України «Про основи містобудування», Порядку 

розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Мінрегіону України 

№290 від 16.11.2011 року, враховуючи рекомендації постійно діючої комісії сільської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовно площею 0,15 га за рахунок земель комунальної власності житлової та 

громадської забудови для будівництва та  обслуговування будівель громадських та 

релігійних  організацій в с. Пашуки, по вул. Центральній, 8 Б Шепетівського району 

Хмельницької  області в межах населеного пункту  релігійній організації «Храм 

Архістратига Михаїла Української Православної Церкви» 

 2. Надати дозвіл релігійній організації  «Храм Архістратига Михаїла Української 

Православної Церкви» на розроблення детального плану території по вул. Центральній 

с.Пашуки, Шепетівського району Хмельницької області орієнтовно площею 0,15 га для 

будівництва та  обслуговування будівель громадських та релігійних  організацій 

(будівництво Храму). 

 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

Сільський голова                                               Т.Котик 

 


