
                                                                         

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 17 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

    26 січня 2022 року            с. Судилків                               №  14 
 

 

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 Анкерна опора ПЛ–10 кВ площею 0,0011 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.2 Анкерна опора ПЛ–10 кВ площею 0,0011 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.3 Анкерна опора ПЛ–10 кВ площею 0,0011 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.4 Анкерна опора ПЛ–10 кВ площею 0,0011 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 



території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.5 Опора ПЛ-10 кВ площею 0,0003 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.6 Опора ПЛ-10 кВ площею 0,0003 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.7 Опора ПЛ-10 кВ площею 0,0003 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.8 Опора ПЛ-10 кВ площею 0,0003 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.9 Опора ПЛ-10 кВ площею 0,0003 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.10 Опора ПЛ-10 кВ площею 0,0003 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, 

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

та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних 

лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.11 Складна опора (з трьох стояків) площею 0,0018 га (код КВЦПЗ - 14.02 ) для 

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

передачі електричної та теплової енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та 

опор на повітряних лініях 10 кВ, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення із земель комунальної власності кадастровий номер 

6825588500:03:001:____, на території Судилківської сільської ради за адресою с. 

Климентовичі,  Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.12 КТП 10/0,4 кВ площею 0,0049 (код КВЦПЗ - 14.02 ) для  розміщення, будівництва, 

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

енергії, обслуговування трансформаторних підстанцій та опор на повітряних лініях 10 кВ, 

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

земель комунальної власності кадастровий номер 6825588500:03:001:____, на території  



 

Судилківської сільської ради за адресою с. Климентовичі,  Шепетівського району, 

Хмельницької області.   

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

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


