
 

     
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої сесії 

 

29.04.2021 р.                                       Летичів                                                 № 30 

 

Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

 

Розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу 

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під 

об’єкти електроенергетики, відповідно до ст. 122 ст.123 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

землеустрій», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл АТ «Хмельницькобленерго» на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок - 14.02 для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії – обслуговування, категорія земель – землі 

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

призначення, які розташовані на території населених пунктів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області та передати в користування АТ 

«Хмельницькобленерго» на умовах оренди по кожній ділянці окремо:  

 
№ 

п/п 

Назва об’єкту Населений пункт, адреса Орієнтовна 

площа земельної 

ділянки (м. кв.) 

1 2 3 4 

1.  КТП 10/0,4 №77 с. Майдан - Сахнівський  0,0025 

2.  КТП 10/0,4 №26 смт Летичів 0,0025 

3.  КТП 10/0,4 №38 с. Терлівка 0,0025 

4.  КТП 10/0,4 №49 с. Козачки  0,0025 

5.  КТП 10/0,4 №50 с. Козачки 0,0025 

6.  КТП 10/0,4 №53 с. Снітівка 0,0025 

7.  КТП 10/0,0,4 №60 с. Голенищево 0,0025 

8.  КТП 10/0,4 №68 с. Бохни 0,0025 

9.  КТП 10/0,4 №74 с. Сахни 0,0025 

10.  КТП 10/0,4 № 1н с. Голенищево 0,0025 

11.  ПЛ 10 кВ Л-32 (2 

опори) 

с. Голенищево 0,0025 



 

1.1 Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

 

2. Відмовити АТ «Хмельницькобленерго» у наданні дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єкти 

електроенергетики, оскільки нижче вказані земельні ділянки знаходяться за 

межами населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області. 

 
№ 

п/п 

Назва об’єкту Населений пункт, адреса Орієнтовна 

площа 

земельної 

ділянки (м. кв.) 

1 2 3 4 

1. КТП 10/0,4 №55 с. Грушківці 0,0025 

2. КТП 10/0,4 №66 смт Летичів 0,0025 

 

 

3. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, архітектури 

та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

 

4. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


