
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Чотирнадцятої сесії 

06.09.2021 р.      Летичів    №29  

 

Про погодження технічної документації 

із землеустрою НЕК «УКРЕНЕРГО» 

 

Розглянувши клопотання НЕК «Укренерго» щодо погодження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, керуючись 

Конституцією України, частини 3 статті 14, частини 1 статті 16 Закону 

України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об'єктів» статтями 12, 98, 99, 100, 122, частини 11 статті 186 

Земельного кодексу України, статті 55-1 Закону України «Про землеустрій», 

статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Погодити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,0304 га, на яку поширюється право 

земельного сервітуту на обмежене, безоплатне та постійне користування НЕК 

«УКРЕНЕРГО» для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0029, площею    

2,0255 га. 

1.1 Уповноважити селищного голову Тисячного І.І. підписати із НЕК 

«УКРЕНЕРГО» договір про встановлення постійного земельного сервітуту 

площею 0,0304 га для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0029, площею    

2,0255 га. 

2. Погодити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,0162 га, на яку поширюється право 

земельного сервітуту на обмежене, безоплатне та постійне користування НЕК 

«УКРЕНЕРГО» для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 



електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0024, площею    

1,8975 га. 

2.1 Уповноважити селищного голову Тисячного І.І. підписати із НЕК 

«УКРЕНЕРГО» договір про встановлення постійного земельного сервітуту 

площею 0,0162 га для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0024, площею    

1,8975 га. 

3. Погодити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,2165 га, на яку поширюється право 

земельного сервітуту на обмежене, безоплатне та постійне користування НЕК 

«УКРЕНЕРГО» для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0023, площею    

1,5840 га. 

3.1 Уповноважити селищного голову Тисячного І.І. підписати із НЕК 

«УКРЕНЕРГО» договір про встановлення постійного земельного сервітуту 

площею 0,2165 га для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0023, площею    

1,5840 га. 

 

4. Погодити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,1334га, на яку поширюється право 

земельного сервітуту на обмежене, безоплатне та постійне користування НЕК 

«УКРЕНЕРГО» для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0031, площею    

2,0473 га. 

4.1 Уповноважити селищного голову Тисячного І.І. підписати із НЕК 

«УКРЕНЕРГО» договір про встановлення постійного земельного сервітуту 

площею 0,1334 га для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0031, площею    

2,0473 га. 

5. Погодити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,0250 га, на яку поширюється право 



земельного сервітуту на обмежене, безоплатне та постійне користування НЕК 

«УКРЕНЕРГО» для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0002, площею    

2,6032 га. 

5.1 Уповноважити селищного голову Тисячного І.І. підписати із НЕК 

«УКРЕНЕРГО» договір про встановлення постійного земельного сервітуту 

площею 0,0250 га для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0002, площею    

2,6032 га. 

 

6. Погодити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,3851 га, на яку поширюється право 

земельного сервітуту на обмежене, безоплатне та постійне користування НЕК 

«УКРЕНЕРГО» для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:11:002:0002, площею    

19,7290 га. 

6.1 Уповноважити селищного голову Тисячного І.І. підписати із НЕК 

«УКРЕНЕРГО» договір про встановлення постійного земельного сервітуту 

площею 0,3851 га для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:11:002:0002, площею    

19,7290 га. 

 

7. Погодити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,2370 га, на яку поширюється право 

земельного сервітуту на обмежене, безоплатне та постійне користування НЕК 

«УКРЕНЕРГО» для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0001, площею    

4,2417 га. 

7.1 Уповноважити селищного голову Тисячного І.І. підписати із НЕК 

«УКРЕНЕРГО» договір про встановлення постійного земельного сервітуту 

площею 0,2370 га для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та 

інших матеріалів через земельну ділянку для реконструкції і експлуатації лінії 

електропередачі ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька, розташованої за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 



кадастровий номер земельної ділянки: 6823080400:07:004:0001, площею    

4,2417 га. 

 

8. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


