
     

 

 

 

                                 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 лютого 2022 року с. Судилків                № 12 

    

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх в 

оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

 

Розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго» від 03.02.2022 року № 72,  

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 і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії (для обслуговування КТП-50), яка розташована в с. Жолудки,  вул. 

Франчука М, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:02:005:0010; 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-21), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області, 

площею 0,0042 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:04:031:0400; 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-178), яка розташована в с. Поляна,  вул. 

Джиготи, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0023 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:04:001:0187;  

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-43), яка розташована в с. Хролин,  вул. 

Центральна, Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0045 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:01:001:0180; 

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

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



теплової енергії (для обслуговування КТП-261), яка розташована в с. Городище,  

Шепетівський район, Хмельницька область, площею 0,0012 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300:01:002:0274; 

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

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-62), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області, 

площею 0,0025 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825587500:03:001:0097; 

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). 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                  Алла ТОВСТЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


