
 

 

 

 

 
 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

22 лютого 2022 року                                   с. Судилків                               № 10 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне 

користування  

 

Розглянувши клопотання релігійної організації «Храм Архістратига Михаїла 

Української Православної Церкви» та розроблений проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування площею 0,1500 для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій розташованої в с. Пашуки, 

вул. Центральна, 8 Б, Шепетівський район, Хмельницька область, відповідно до ст. 12, 92, 

122, 123, 125, 186-1 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування Релігійній організації «Храм Архістратига Михаїла Української Православної 

Церкви» для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, 

площею 0,1500 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:03:001:0070 за рахунок 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови, яка розташована по вул. 

Центральній, 8-Б, с. Пашуки, Шепетівський район, Хмельницька область. 

1.1 Передати Релігійній організації «Храм Архістратига Михаїла Української 

Православної Церкви» у постійне користування земельну ділянку із цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (03.04), 

площею 0,1500 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:03:001:0070 за рахунок 

земель комунальної власності житлової та громадської забудови, яка розташована по вул. 

Центральній, 8-Б, с. Пашуки, Шепетівський район, Хмельницька область. 

          2. Зобов’язати Релігійну організацію «Храм Архістратига Михаїла Української 

Православної Церкви», у місячний термін із моменту прийняття рішення оформити у 

визначеному порядку документи, що засвідчують право постійного користування земельною 

ділянкою, відповідно до статей 125 і 126 Земельного кодексу України. 

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 (голова комісії Юрій 

Лінник). 

    

 

Секретар сільської ради                                                                                         Алла ТОВСТЮК 

 


