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Про надання згоди на укладення договору 

про встановлення земельного 

сервітуту на частину земельної 

ділянки комунальної власності 

 

 

Розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго» про надання згоди 

на встановлення земельного сервітуту з метою проїзду та проходу до 

приміщення КТП-5, а також його обслуговування, ремонту, тощо, керуючись 

ст.ст. 12, 98, 99, 100 Земельного кодексу України, ст.ст. 401, 402, 403, 404 

Цивільного кодексу України, ст. 55-1 Закону України «Про землеустрій»,     

ст. 29 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ч. 1 ст. 26 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати згоду Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на 

укладення договору про встановлення земельного сервітуту з Летичівською 

селищною радою на частину земельної ділянки комунальної власності 

загальною площею 1,3400 га (кадастровий номер 6823055100:00:031:0059), 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку (02.03), яка розташована по вул. Героїв Крут, 12 в         

смт Летичів Хмельницької області, орієнтовною площею 0,0025 га для 

забезпечення можливості здійснювати прохід та проїзд до приміщення    

КТП-5, а також його обслуговування, ремонту, тощо. 

2. Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» замовити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 



ділянки на яку поширюється право сервітуту та здійснити заходи щодо 

внесення відомостей про межі земельної ділянки на яку поширюється право 

сервітуту до Державного земельного кадастру.  

3. Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» після укладення 

договору про встановлення земельного сервітуту з Летичівською селищною 

радою Хмельницької області здійснити заходи щодо державної реєстрації 

права користування земельною ділянкою. 

4. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, архітектури 

та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

5. 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 
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