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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої сесії 

__.04.2021 р.                                     Летичів                                               №  

 

Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової 

оцінки земельної  ділянки АТ 
«Хмельницькобленерго» 

 

      Розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго» та технічну 

документацію з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з видом 
цільового призначення (14.02) - для розміщення, будівництва,експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, керуючись ст. ст. 12, 186, 201 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про Державний земельний кадастр»,  ст. 13, ч. 1 статті 23 Закону 
України «Про оцінку земель», враховуючи висновки державної експертизи 

землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у 
Хмельницькій області, селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити АТ «Хмельницькобленерго» технічну документацію з 
нормативної грошової оцінки  земельної ділянки з видом цільового 

призначення (14.02) - для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, площею 0,0090 га кадастровий номер 6823083300:04:006:0020, 
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, яка розташована за межами населених 
пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області; 

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 2950,00 грн. 
 

2. Затвердити АТ «Хмельницькобленерго» технічну документацію з 
нормативної грошової оцінки  земельної ділянки з видом цільового 

призначення (14.02) - для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, площею 0,0090 га кадастровий номер 6823080400:10:001:0158, 
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 



оборони та іншого призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області; 
 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 2651,00 грн. 

 
3. Затвердити АТ «Хмельницькобленерго» технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки  земельної ділянки з видом цільового 
призначення (14.02) - для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії, площею 0,0090 га кадастровий номер 6823055100:06:002:0009, 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області; 
 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 6146,00 грн. 
 

4. Затвердити АТ «Хмельницькобленерго» технічну документацію з 
нормативної грошової оцінки  земельної ділянки з видом цільового 

призначення (14.02) - для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, площею 0,0090 га кадастровий номер 6823055100:10:003:0086, 
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, яка розташована за межами населених 
пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області; 

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 6146,00 грн. 
 

5. Затвердити АТ «Хмельницькобленерго» технічну документацію з 
нормативної грошової оцінки  земельної ділянки з видом цільового 
призначення (14.02) - для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії, площею 0,0090 га кадастровий номер 6823082400:04:010:0065, 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області; 
 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 4918,00 грн. 

 
6. Затвердити АТ «Хмельницькобленерго» технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки  земельної ділянки з видом цільового 
призначення (14.02) - для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії, площею 0,0025 га кадастровий номер 6823055100:06:002:0008, 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, яка розташована за межами населених 
пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області; 

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 1707,00 грн. 
  

7. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 
архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 



охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник 

М.В.).  

Селищний голова                                          Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автор проєкту     _______________ Поліщук О.М. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 


