
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
ХІV сесії міської ради VIІІ скликання 

 
 

26 серпня 2021 р. № 2     

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін до  

рішення сесії міської ради 

 

 

Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до підпункту 1.53 пункту 1 рішення LХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання від 11 червня 2020 р. № 26 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 124 Земельного кодексу 

України (оренда) Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та викласти в 

такій редакції: 

- Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул. Вишневій, 

вул.Бєляєва, вул. Некрасова, вул. Островського, пров. Островського, вул. Горбатюка 

орієнтовною площею земельної ділянки 267 кв. м для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (ПЛ-10 кВ п/ст. «Городська» Л-002) із земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної 

власності. 

2. Внести зміни до підпункту 1.54 пункту 1 рішення LХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання від 11 червня 2020 р. № 26 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 124 Земельного кодексу 

України (оренда) Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та викласти в 

такій редакції: 

- Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул. Івана Франка, вул. 

Добровольського, вул. Пліщинській, вул. Подільській, пров. Лесі Українки, пров. 

Подільському, вул. Коцюбинського, вул. Музальова, вул. Річній, Старокостянтинівському 

шосе, вул. 400-річчя Шепетівки, вул. Судилківській, вул. Лізи Чайкіної, вул. Олега 

Кошового, вул. Любові Шевцової, вул. Ігоря Сікорського, вул. Олександра Ємця, вул. 

Економічній орієнтовною площею земельної ділянки 765 кв. м для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (ПЛ-10 кВ п/ст. «Городська» Л-03) із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 

рахунок земель комунальної власності. 

3. Внести зміни до підпункту 1.55 пункту 1 рішення LХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання від 11 червня 2020 р. № 26 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 124 Земельного кодексу 



України (оренда) Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та викласти в 

такій редакції: 

- Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по вул. Вишневій, 

вул.Некрасова, вул. Лозовій, пров. Вишневому, вул. Павлова, вул. Сковороди орієнтовною 

площею земельної ділянки 269 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (ПЛ-10 

кВ п/ст. «Городська» Л-05) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності. 

4. Внести зміни до підпункту 1.3 пункту 1 рішення Х сесії міської ради VІІІ скликання від 

27 травня 2021 р. № 23 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України в межах 

та за межами населених пунктів Шепетівської міської ради» та викласти в такій редакції: 

- Тарасюку Ігорю Миколайовичу  орієнтовною площею земельної ділянки 4000 кв. м за 

межами населеного пункту с. Плесна Шепетівської міської ради, з кадастрового номера 

6825585800:04:032:0008, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

5. 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 


