
 

 

 

 

                                 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

31 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 жовтня 2018року с. Судилків № 10 

    

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх в 

оренду ПАТ «Хмельницькобленерго» 

 

Розглянувши клопотання ПАТ «Хмельницькобленерго» №2018-05-13-2304, 

2018-05-13-2305, 2018-05-13-2306 від 24.07.2018 року, №2018-05-13-2719 від 27.08.2018 

року та проекти  землеустрою щодо відведення земельних ділянок, враховуючи лист 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 06.11.2014р. №1397/13/61-14  відповідно до ст. 25 Закону 

України  «Про землеустрій», ст. 92,122,123,124 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 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передати в оренду терміном на 10 років за рахунок земель комунальної власності сільської 

ради: 

1.1. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (трансформаторна підстанція) в с.Красносілка вул.Молодіжна, площею 

0,0036га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:04:041:0102; 

1.2. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Польова, площею 

0,0012га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0072; 

1.3. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Польова, площею 

0,0004га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0073; 

1.4. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Польова, площею 

0,0004га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0074; 

1.5. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Польова, площею 

0,0004га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0075; 



1.6. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Польова, площею 

0,0004га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0076; 

1.7. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Польова, площею 

0,0009га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0077; 

1.8. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Молодіжна, площею 

0,0004га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:04:041:0101; 

1.9. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Молодіжна, площею 

0,0004га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0071; 

1.10. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Молодіжна, площею 

0,0012га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:04:041:0099; 

1.11. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Молодіжна, площею 

0,0004га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:04:041:0097; 

1.12. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (опори лінії електропередач) в с.Красносілка вул.Молодіжна, площею 

0,0009га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:04:041:0098; 

1.13. ПАТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в с.Судилків провул.Красносільський, площею 0,0016га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0533. 

2. Уповноважити Судилківського сільського голову Котик Т.М. укласти договір 

оренди землі з ПАТ «Хмельницькобленерго», встановивши річну орендну плату у розмірі 

3 відсотки нормативної грошової оцінки. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 13 вересня 2018 

року №11  «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та передачу їх в оренду ПАТ «Хмельницькобленерго».  

4.  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                                                        Котик Т.М. 

 

 

 


