
 
 
 
 

Про передачу в оренду земельних 
ділянок ПП “Проскурівенерго” 

 
 
На підставі статей 6, 21, 39 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, статей 17, 20, 93, 122-126, 134 Земельного кодексу України, 
розглянувши клопотання приватного підприємства “Проскурівенерго”, 
зареєстроване в обласній державній адміністрації 22.04.2019 року за 
№ 99/2970-11-42/2019, та надані матеріали: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 
зміною цільового призначення із “земель водного фонду” в “землі промис-
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення” з 
метою подальшої передачі у користування на умовах оренди для будівництва 
та обслуговування гідроелектростанцій для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій, що розташовані за межами населених 
пунктів на території Гуменецької (Думанівської) та Гуменецької (Велико-
заліснянської) сільських рад Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області. 

2. Змінити цільове призначення земельних ділянок площею 0,3400 га, 
кадастровий номер 6822482500:03:007:0001 та площею 0,2310 га, кадастровий 
номер 6822480400:02:003:0004 із категорії “земель водного фонду” в категорію 
“земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення” (для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і органі-
зацій), що розташовані за межами населених пунктів на території Гуменецької 
(Думанівської) та Гуменецької (Великозаліснянської) сільських рад Кам’я-
нець-Подільського району Хмельницької області. 

3. Надати в оренду на 25 років ПП “Проскурівенерго” земельні ділянки 
державної форми власності площею 0,3400 га, кадастровий номер 6822482500:03:007:0001 
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та площею 0,2310 га, кадастровий номер 6822480400:02:003:0004, категорія 
земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення (для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуго-
вування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій), що розташовані за межами населених пунктів на території 
Гуменецької (Думанівської) та Гуменецької (Великозаліснянської) сільських 
рад Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 

4. Кам’янець-Подільській районній державній адміністрації укласти до-
говір оренди вказаних земельних ділянок на умовах, визначених цим розпо-
рядженням, встановивши орендну плату у розмірі, передбаченому Податковим 
кодексом України та Законом України “Про оренду землі”. 

5. Приватному підприємству “Проскурівенерго” забезпечити в установ-
леному порядку реєстрацію права оренди земельних ділянок, зазначених у 
пункті 3 цього розпорядження. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 

Голова адміністрації            В. Лозовий 


