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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

________ сесії міської ради VIІI скликання 
 
 

від ____________ 2021 року  № ____ 

м. Шепетівка               
 

Про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок та затвердження проектів  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда) 
 

Відповідно до ст. 124 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки: 
1.1. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул. Андрія Молодики 
орієнтовною площею земельної ділянки 11 кв. м для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії (для обслуговування ПЛ-10кВ) із земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної 
власності. 
1.2. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул. Андрія Молодики 
орієнтовною площею земельної ділянки 12 кв. м для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії (для обслуговування КТП-10/0,4кВ) із земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної 
власності. 
1.3. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в межах с. Плесна 
Шепетівської міської територіальної громади орієнтовною площею земельної ділянки 
11 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ПЛ-10кВ) із земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 
рахунок земель комунальної власності. 
1.4. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в межах с. Плесна 
Шепетівської міської територіальної громади орієнтовною площею земельної ділянки 
11 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ПЛ-10кВ) із земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 



рахунок земель комунальної власності. 
1.5. Колективному спеціалізованому будівельно-монтажному підприємству по 
вул. Островського, 52 орієнтовною площею земельної ділянки 10000 кв. м для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності. 
1.6. Криворчуку Володимиру Миколайовичу по вул. Назарія Яремчука, 60 орієнтовною 
площею земельної ділянки 3000 кв. м для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення за рахунок земель комунальної власності. 
1.7.  Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул.Центральна 
садівниче товариство «Вчитель» орієнтовною площею земельної ділянки 132 кв. м для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії (для будівництва та обслуговування ПЛ-10кВ 
анкерних опор в кількості 12 шт.) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності. 
1.8. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул.Центральна 
садівниче товариство «Вчитель» орієнтовною площею земельної ділянки 27 кв. м для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії (для будівництва та обслуговування ПЛ-10кВ 
опор в кількості 9 шт.) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності. 
1.9. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул.Центральна 
садівниче товариство «Вчитель» орієнтовною площею земельної ділянки 12 кв. м для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-10/0,4кВ) із земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 
рахунок земель комунальної власності. 
2. Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із 
ст. 124 Земельного Кодексу України, передати: 
2.1. Приватному акціонерному товариству «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» 
на умовах оренди земельну ділянку по Старокостянтинівському шосе, 31 (кадастровий 
номер 6810700000:01:010:0039) площею 5319 кв. м для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості строком на 5 років. 
Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 
протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 
реєстрації. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та постійну комісію з питань 
земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 
(голова комісії Піголь О.А.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 


