
 
 
 
 
Про передачу в постійне користування 
земельних ділянок Службі автомо-
більних доріг у Хмельницькій області 

 
 

На підставі статей 6, 21 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статей 17, 71, 92, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, 
статті 50 Закону України “Про землеустрій”, розглянувши клопотання Служби 
автомобільних доріг у Хмельницькій області, зареєстроване в обласній 
державній адміністрації 31.10.2019 року за № 68/7339-11-42/2019, та докумен-
тацію із землеустрою: 

1. Затвердити: 
проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

6,0000 га в постійне користування Службі автомобільних доріг у Хмель-
ницькій області для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобіль-
ного транспорту та дорожнього господарства у смузі відведення автомобільної 
дороги Т-23-09 – Шепетівка-Чуднів-Бердичів по фактичному користуванню за 
рахунок земель державної власності (землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення), яка розташована за межами 
населених пунктів на території Судилківської сільської ради (Судилківської 
об’єднаної територіальної громади) Шепетівського району; 

проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною 
площею 3,7000 га в постійне користування Службі автомобільних доріг у 
Хмельницькій області для розміщення та експлуатації будівель і споруд авто-
мобільного транспорту та дорожнього господарства у смузі відведення авто-
мобільної дороги Н-02 /М-06/ – Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка по 
фактичному користуванню за рахунок земель державної власності (землі про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), 
які розташовані за межами населених пунктів на території Ленковецької 
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сільської ради (Ленковецької об’єднаної територіальної громади) Шепетів-
ського району. 

2. Надати в постійне користування Службі автомобільних доріг у 
Хмельницькій області: 

земельну ділянку державної власності площею 6,0000 га, кадастровий 
номер 6825588500:01:011:0010 (землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення) для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства у 
смузі відведення автомобільної дороги Т-23-09 – Шепетівка-Чуднів-Бердичів, 
що розташована за межами населених пунктів на території Судилківської сіль-
ської ради (Судилківської об’єднаної територіальної громади) Шепетівського 
району; 

земельні ділянки державної власності площею 1,5000 га, кадастро-
вий номер 6825581300:04:044:1002 та площею 2,2000 га, кадастровий но-
мер 6825581300:04:004:1041 (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого призначення) для розміщення та експлуатації буді-
вель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства у смузі 
відведення автомобільної дороги Н-02 /М-06/ – Кременець-Біла Церква-Ржи-
щів-Канів-Софіївка, які розташовані за межами населених пунктів на території 
Ленковецької сільської ради (Ленковецької об’єднаної територіальної гро-
мади) Шепетівського району. 

3. Право постійного користування земельними ділянками Служби авто-
мобільних доріг у Хмельницькій області виникає з моменту державної реє-
страції цього права. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


