
 

                                                                                      

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня  2020 року              с.Судилків                                № 13 

 

Про надання дозволу АТ 

«Хмельницькобленерго» на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з подальшою передачею 

в оренду 

 

Відповідно до  статей 76,93,122, 123,124,125 Земельного кодексу України та 

керуючись  статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго», 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.Надати дозвіл  акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою подальшої передачі їх в 

оренду : 

1.1. під  КТП – 80,  інв. № 12114 -  с..Хролин по вул.Ватутіна, орієнтовною площею 

0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.2. під ЗТП – 238, інв. - № 12012 с. Велика Медведівка по вул.Островського, 

орієнтовною площею 0,0144 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 

14.02 ); 

1.3. під ЗТП – 301, інв. - № 12148 с. Велика Медведівка по вул.Молодіжній, 

орієнтовною площею 0,012 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 

14.02 ); 

1.4. під КТП – 339, інв. - № 12013 с. Велика Медведівка по вул.Островського, 

орієнтовною площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та 



обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 

14.02 ); 

1.5. під  КТП – 45, інв. - № 12124 с. Велика Медведівка по  вул.Островського, 

орієнтовною площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 

14.02 ); 

1.6. під КТП – 47, інв. - № 12126 с. Велика Медведівка по вул.Островського, 

орієнтовною площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 

14.02 ); 

1.7. під КТП – 55, інв. - № 12191 с. Савичі по вул.Партизанській, орієнтовною 

площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.8. під КТП – 39, інв. - № 12227 с. Траулин по вул.Ватутіна,  орієнтовною площею 

0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.9. під КТП – 40, інв. - № 12228 с. Траулин по вул.Центральній, орієнтовною 

площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.10. під КТП – 41, інв. - № 12229 с. Траулин по вул.Островського, орієнтовною 

площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.11. під КТП – 316, інв. - № 12230 с. Траулин по вул.Зарічній, орієнтовною площею 

0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.12. під КТП – 189, інв. - № 12231 с. Траулин по вул.Центральній, орієнтовною 

площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 



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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.13. під КТП – 43, інв. - № 12246 с. Хролин по вул.Центральній, орієнтовною 

площею 0,0064 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.14. під КТП – 44, інв. - № 12247 с. Хролин по вул.Ватутіна, орієнтовною площею 

0,0072 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.15. під КТП – 230, інв. - № 12249 с. Хролин по вул.Ватутіна, орієнтовною площею 

0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.16. під КТП – 231, інв. - № 12250 с. Хролин по вул.Центральній, орієнтовною 

площею 0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.17. під КТП – 241, інв. - № 12251 с. Хролин по вул.Ватутіна, орієнтовною площею 

0,0049 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.18. під КТП – 187, інв. - № 12339 с. Хролин по вул.Ватутіна, орієнтовною площею 

0,0064 га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.19. під КТП – 295, інв. - № 17361 с. Велика Медведівка по вул.Молодіжній, 

орієнтовною площею 0,0064га для  розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 

14.02 ); 

1.20. під КТП – 59, інв. - № 12001 с. Білокриниччя по вул.Шарова, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 



1.21. під КТП – 60, інв. - № 12002 с. Білокриниччя по вул.Шкільній, орієнтовною 

площею 0,0072га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.22. під КТП – 181, інв. - № 12003 с. Білокриниччя по вул.Шарова, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.23.  під КТП – 184, інв. - № 12069 с. Климентовичі по вул.Л.Костенко, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.24. під КТП – 289, інв. - № 12070 с. Климентовичі по вул.Т.Шевченка, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.25. під КТП – 53, інв. - № 12186 с. Рудня-Новенька по вул.Лісовій, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.26. під КТП – 33, інв. - № 12206 с. Судилків по вул.Героїв Майдану,  орієнтовною 

площею 0,0064га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.27. під КТП – 247, інв. - № 12215 с. Судилків по вул.Українській, орієнтовною 

площею 0,0064га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.28. під КТП – 251, інв. - № 12219 с. Судилків по вул.Білокриницькій, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.29. під КТП – 274, інв. - № 12223 с. Судилків по вул.Білокриницькій, орієнтовною 

площею 0,0072га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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



теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.30. під КТП – 69, інв. - № 12008 с. Березне по вул.А.Слюсара, орієнтовною площею 

0,0064га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.31. під КТП – 62, інв. - № 12193 с. Серединці по вул.Миру, орієнтовною площею 

0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.32. під КТП – 63, інв. - № 12194 с. Серединці по вул.Миру, орієнтовною площею 

0,0072га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.33. під КТП – 257, інв. - № 12197 с. Серединці по вул.Молодіжній, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.34. під КТП – 325, інв. - № 12199 с. Серединці по вул.Миру, орієнтовною площею 

0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.35. під КТП – 321, інв. - № 12335 с. Серединці по вул.Миру, орієнтовною площею 

0,0072га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.36. під ЗТП – 200, інв. - № 12176 с. Поляна по вул.Шкільній, орієнтовною площею 

0,0096га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.37. під КТП – 49, інв. - № 12062 с. Новичі по вул.Черняховського, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.38. під КТП – 51, інв. - № 12120 с. Мальованка по вул.Садовій, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 



споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.39. під КТП – 183, інв. - № 12141 с. Новичі по вул.Черняховського, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.40. під КТП-224, інв. - №12143 с.Новичі по вул.Черняховського, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.41. під КТП – 176, інв. - № 12172 с. Поляна по вул.Шкільній, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.42. під КТП – 177, інв. - № 12173 с. Поляни по вул.Шкільній, орієнтовною 

площею 0,0064га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.43. під КТП – 178, інв. - № 12174 с. Поляна по вул.Джиготи,  орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.44. під КТП – 50, інв. - № 12332 с. Жолудки по вул.М.Франчука, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.45. під КТП – 48, інв. - № 12337 с. Новичі по вул.Черняховського, орієнтовною 

площею 0,0064га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.46. під ЗТП – 233, інв. - № 31133791 с. Поляна по вул.Молодіжній, орієнтовною 

площею 0,0144га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 );. 



1.47. під ЗТП – 23, інв. - № 12032 с. Городище по вул.Радгоспній, орієнтовною 

площею 0,0144га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.48. під КТП – 26, інв. - № 12033 с. Городище по вул.Зеленій, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.49. під КТП – 27, інв. - № 12034 с. Городище по вул.Зеленій, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.50. під КТП – 258, інв. - № 12035 с. Городище по вул.П’яскорського, орієнтовною 

площею 0,0064га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.51. під КТП – 297, інв. - № 12037 с. Городище по вул.П’яскорського, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.52. під КТП – 298, інв. - № 12038 с. Городище по вул.В.Котика, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.53. під ЗТП – 308, інв. - № 12056 с. Городище по вул.Першотравневій, 

орієнтовною площею 0,0144га для  розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 

14.02 ); 

1.54. під КТП – 21, інв. - № 12155 с. Пашуки по вул.Центральній, орієнтовною 

площею 0,0081га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.55. під КТП – 22, інв. - № 12156 с. Пашуки по вул.Радгоспній, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 



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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.56. під ЗТП – 25, інв. - № 31133790 с. Городище по вул.Шкільній, орієнтовною 

площею 0,01га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.57. під КТП – 12, інв. - № 12028 с. Вовківці по вул.Садовій, орієнтовною площею 

0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.58. під КТП – 305, інв. - № 12029 с. Вовківці по вул.Радянській, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.59. під КТП – 13, інв. - № 12030 с. Вовківчики по вул.Жовтневій, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.60. під КТП – 14, інв. - № 12031 с. Вовківчики по вул.Подільській, орієнтовною 

площею 0,0049га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії  земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення із земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ); 

1.61. під ЗТП – 11, інв. - № 12146 с. Вовківці по вул.Садовій, орієнтовною площею 

0,0144га для  розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

земель комунальної власності(код КВЦПЗ - 14.02 ).  

2. Виготовлені матеріали  подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

 

 

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради             Алла ТОВСТЮК 

 

 


