
     

 

 

 

                                 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

21 жовтня 2021 року с. Судилків      №  15 

    

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх в 

оренду АТ «Хмельницькобленерго». 

 

Розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго» від 13.09.2021 року № 533, 

від 15.09.2021 року № 539, від 17.09.2021 року №557, проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, враховуючи лист Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.11.2014 р. 

№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 їх в оренду терміном на 3 років за рахунок земель комунальної власності 

сільської ради: 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-281), яка розташована в с. Серединці,  вул. 

Миру, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0010 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500:01:004:0189. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-247), яка розташована в с. Судилків, вул. 

Українська, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0031 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:002:1050.  

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-231), яка розташована в с. Хролин,  вул. 

Центральна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0026 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:01:001:0178. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-184), яка розташована в с. Климентовичі,  вул. 

Костенко Ліни, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:03:001:0045. 



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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-41), яка розташована в с. Траулин,  вул. 

Островського, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:05:003:0176. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-295), яка розташована в с. Велика Медведівка,  

вул. Молодіжна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0028 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0092. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-316), яка розташована в с. Траулин,  вул. 

Зарічна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:05:001:0195; 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-177), яка розташована в с. Поляна,  вул. 

Шкільна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0036 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:04:003:0205. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-183), яка розташована в с. Новичі,  вул. 

Черняховського, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:01:001:0154. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-321), яка розташована в с. Серединці,  вул. 

Миру, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0016 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500:01:005:0065. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-63), яка розташована в с. Серединці,  вул. 

Миру, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0033 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500:01:006:0089. 

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

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

теплової енергії (для обслуговування ЗТП-11), яка розташована в с. Вовківці,  вул. Садова, 

Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0090 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800:01:002:0181.  

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-26), яка розташована в с. Городище,  вул. 

Зелена, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0024 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300:01:001:0397. 

1.14. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-12), яка розташована в с. Вовківці,  вул. 

Садова, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800:01:002:0179. 

1.15. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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



теплової енергії (для обслуговування КТП-325), яка розташована в с. Серединці,  вул. 

Миру, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0020 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500:01:004:0178.  

1.16. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-298), яка розташована в с. Городище,  вул. 

Котика Валі, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0026 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300:01:001:0396. 

1.17. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-257), яка розташована в с. Серединці,  вул. 

Молодіжна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0177. 

1.18. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування ЗТП-25), яка розташована в с. Городище,  вул. 

Шкільна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0072 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300:01:001:0400. 

1.19. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-258), яка розташована в с. Городище,  

Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300:04:019:0006. 

1.20. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-297), яка розташована в с. Городище,  вул. 

П’яскорського М., Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:01:001:0399; 

1.21. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування ЗТП-308), яка розташована в с. Городище,  вул. 

Першотравнева, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0091 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:01:001:0398. 

1.22. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-27), яка розташована в с. Городище,  вул. 

Зелена, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0024 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300:01:002:0266. 

1.23. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-22), яка розташована в с. Пашуки,  вул. 

Молодіжна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0024 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300:03:001:0069. 

1.24. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-14), яка розташована в с. Вовківчики,  вул. 

Подільська, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800:02:002:0049.        

1.25. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-13), яка розташована за межами населених 



пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька область, 

площею 0,0025 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825581800:03:014:0109.   

1.26. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-47), яка розташована в с. Велика Медведівка,  

вул. Островського, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0015 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0093.      

1.27. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-40), яка розташована в с. Траулин,  вул. 

Центральна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0009 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:05:003:0180. 

1.28. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-224), яка розташована в с. Новичі,  вул. 

Черняхівського, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:01:003:0051.   

1.29 АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-181), яка розташована в с. Білокриниччя,  вул. 

Шарова, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0181.   

1.30. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-55), яка розташована в с. Савичі,  вул. 

Партизанська, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:04:001:0022.     

1.31. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-33), яка розташована в с. Судилків,  вул. Героїв 

Майдану, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:002:1051.     

1.32. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-51), яка розташована в с. Мальованка,  вул. 

Садова, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600:03:001:0031. 

1.33. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-59), яка розташована в с. Білокриниччя,  вул. 

Шарова, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0026 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0179. 

1.34. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-53), яка розташована в с. Рудня - Новенька,  

вул. Лісова, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:05:009:0007.       

1.35. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (Анкерна опора ПЛ-10кВ Л-303 №6), яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька 



область, площею 0,0010 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500:06:030:0115.            

1.36. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (Анкерна опора ПЛ-10кВ Л-303 №3), яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька 

область, площею 0,0003 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500:06:030:0120. 

1.37. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (Анкерна опора ПЛ-10кВ Л-303 №5), яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька 

область, площею 0,0003 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500:06:030:0119. 

1.38. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (Анкерна опора ПЛ-10кВ Л-303 №4), яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька 

область, площею 0,0003 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500:06:030:0118.            

1.39. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (Анкерна опора ПЛ-10кВ Л-303 №2), яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька 

область, площею 0,0003 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500:06:030:0117.           

1.40. АТ «Хмельницькобленерго» земельну ділянку для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (Анкерна опора ПЛ-10кВ Л-303 №1), яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька 

область, площею 0,0010 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500:06:030:0116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Уповноважити Судилківського сільського голову  укласти договір оренди землі з 

АТ «Хмельницькобленерго»,  встановивши  річну орендну плату у розмірі 3 відсотки від 

нормативної грошової оцінки. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верхогляда В.П., відповідно до 

покладених повноважень та 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). 

  

 

 

Сільський голова                                                                                            Тетяна КОТИК 

 

 

 


