
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

25 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

01 листопада  2022 року                                с. Судилків                           №  9 

 

Про внесення змін до рішення 

сесії сільської ради 

від 22 лютого 2022 року № 1,  

від 20 жовтня 2020 року № 13 

 

Розглянувши звернення громадян Кицуна Руслана Васильовича,  клопотання 

Акціонерного товариства «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. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Кицуна Руслана Васильовича 

від 22 лютого 2022 року № 1 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки згідно ст. 118, 121 Земельного кодексу України»,  а 

саме:   

 1.1. у зв’язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки «в підпункті 1.5» 

цього рішення замінити «кадастровий номер 6825587500:03:009:0026 на  

6825587500:03:009:0601». 

  2. Внести зміни до рішення сесії сільської ради для Акціонерного товариства 

«Хмельницькобленерго» від 20 жовтня 2020 року № 13 «Про надання дозволу АТ 

«Хмельницькобленерго» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з подальшою передачею в оренду» та викласти у такій редакції наступні 

підпункти:   

 2.1. «1.1. КТП-80, інв. № 12114 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)»; 

 2.2. «1.2. ЗТП-238, інв. № 12012 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)»; 

 2.3. «1.4. КТП-339, інв. № 12013 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)»; 

 2.4. «1.5. КТП-45, інв. № 12124 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)»; 

 2.5. «1.8. КТП-39, інв. № 12227 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)»; 

 2.6. «1.18. КТП-187, інв. № 12339 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)»; 

 2.7. «1.21. КТП-60, інв. № 12002 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)»; 

 2.8. «1.24. КТП-289, інв. № 12070 – за межами населеного пункту Судилківської 

сільської ради, 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)». 

3. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин внести 

зміни у земельно-облікову документацію. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Тетяна КОТИК 


