
 
 
 
 

Про надання дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок Службі автомо-
більних доріг у Хмельницькій області 

 
 

На підставі статей 6, 21, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статей 17, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 
Закону України “Про землеустрій”, розглянувши клопотання Служби автомо-
більних доріг у Хмельницькій області, зареєстроване в обласній державній 
адміністрації 29.07.2020 року за № 68/5797-11-26/2020, та надані матеріали: 

1. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у пос-
тійне користування за рахунок земель державної власності (землі промисло-
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства, що знаходяться: 

за межами населених пунктів на території Берездівської, Ганнопільської, 
Улашанівської сільських рад Славутського району орієнтовною площею 
240,0000 га, у смузі відведення автомобільної дороги загального користування 
державного значення Т-18-04 Корець-Славута-Антоніни; 

за межами населених пунктів на території Радошівської, Клубівської, 
Топорівської, Сахновецької, Новосільської сільських рад Ізяславського району 
орієнтовною площею 110,0000 га, у смузі відведення автомобільної дороги 
загального користування державного значення  Т-18-04 Корець-Славута-
Антоніни; 

за межами населених пунктів на території Антонінської селищної ради 
Красилівського району орієнтовною площею 14,0000 га, у смузі відведення 
автомобільної дороги загального користування державного значення  Т-18-04 
Корець-Славута-Антоніни; 



 2

за межами населених пунктів на території Кунівської, Дертківської, 
Плужненської, Борисівської, Лютарської, Білівської, Радошівської сільських та 
Ізяславської міської рад Ізяславського району орієнтовною площею 
130,0000 га, у смузі відведення автомобільної дороги загального користування 
державного значення  Т-23-13 Кам’янка-Шепетівка; 

за межами населених пунктів на території Плесенської сільської ради 
Шепетівського району орієнтовною площею 30,0000 га, у смузі відведення 
автомобільної дороги загального користування державного значення  Т-23-13 
Кам’янка-Шепетівка. 

2. Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області при розробленні 
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок забезпечити дотри-
мання вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


