
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

60 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

17 вересня 2020 року                                 с.Судилків                 № 16  

 
Про внесення змін та доповнень до рішення  

сільської ради від 22.11.2019 року №16 «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 

(проектних доріг) в натурі на (місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва»   

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України « Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання 

спеціаліста з питань комунальної власності та земельних відносин сільської ради М.Григи 

від 14.09.2020 року, 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  та доповнення до рішення сільської ради від 22.11.2019 року  № 16 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок (проектних доріг) в натурі на (місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва»,  а саме:  

1.1 пункт 2 викласти в наступній: 

«2. Надати дозвіл на  розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під 

польовими дорогами  запроектованими для доступу до земельних ділянок , розташованих 

в масиві земель сільскогосподарського призначення( крім польових доріг, що обмежують 

масив), які знаходяться за межами населених пунктів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької  області.» 

1.2. доповнити рішення пунктами 3 та 4 наступного змісту: 

«3. Замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під польовими дорогами   в 

землевпорядній організації, яка має дозвіл на виконання робіт в сфері землеустрою 

відповідно до вимог чинного законодавства. 
«4.Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під польовими дорогами  

подати для розгляду та затвердження сесії Судилківської сільської ради.» 

1.3   Пункт 3  рішення вважати пунктом 5 відповідно. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії 

А.Криворучко). 

 

 

Сільський голова                     Тетяна КОТИК 


