
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

РІШЕННЯ 
ХІІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

29 липня 2021 року № 19 

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» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» 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 анкерних опор 10кВ) із земель 

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

рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» 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 анкерних опор 10кВ) із земель 

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

рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» 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 анкерних опор 10кВ) із земель 

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

рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» 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 анкерних опор 10кВ) із земель 

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

рахунок земель комунальної власності. 

1.5. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 



масив «Сонячний» орієнтовною площею земельної ділянки 3 кв. м для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії (для обслуговування опор 10кВ) із земель промисловості, 

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

комунальної власності. 

1.6. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» орієнтовною площею земельної ділянки 3 кв. м для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії (для обслуговування опор 10кВ) із земель промисловості, 

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

комунальної власності. 

1.7. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» орієнтовною площею земельної ділянки 3 кв. м для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії (для обслуговування опор 10кВ) із земель промисловості, 

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

комунальної власності. 

1.8. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» орієнтовною площею земельної ділянки 3 кв. м для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії (для обслуговування опор 10кВ) із земель промисловості, 

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

комунальної власності. 

1.9. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» орієнтовною площею земельної ділянки 3 кв. м для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії (для обслуговування опор 10кВ) із земель промисловості, 

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

комунальної власності. 

1.10. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» в м. Шепетівка, житловий 

масив «Сонячний» 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. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по Новоград-Волинському шосе, 30-Т (кадастровий номер 

6810700000:01:023:0002) площею 125 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для 

обслуговування ЗТП-692) строком на 49 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. 

2.2. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по просп. Миру, 28-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:0040) площею 

168 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-735) строком 

на 49 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. 



2.3. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Центральній, 98-Т в садівничому товаристві «Меблевик» (кадастровий 

номер 6810700000:01:020:0022) площею 49 кв. м для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-738) строком на 49 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. 

2.4. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку за межами населеного пункту с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий 

номер 6825585800:04:002:0831) площею 39 кв. м для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії (для обслуговування КТП-749) строком на 49 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 Мовсісяна А.В. та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 

(голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 


