
 

 
 
 
 

Про передачу в оренду земельних 
ділянок АТ “Хмельницькобленерго” 

 
 

На підставі статей 6, 21 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статей 17, 93, 122-126, 134 Земельного кодексу України, статті 50 
Закону України “Про землеустрій”, розглянувши клопотання АТ “Хмельницьк-
обленерго”, зареєстровані в обласній державній адміністрації 19.02.2020 року 
за № 99/1415-11-42/2020, 99/1416-11-42/2020, 99/1417-11-42/2020, 99/1420-11-42/2020, 
99/1421-11-42/2020, та надані матеріали: 

1. Затвердити: 
проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціо-

нерному товариству “Хмельницькобленерго” для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електрич-
ної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-281), яка розташована за 
межами населених пунктів на території Летичівської селищної ради; 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціо-
нерному товариству “Хмельницькобленерго” для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електрич-
ної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-226), яка розташована за 
межами населених пунктів на території Летичівської селищної ради; 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціо-
нерному товариству “Хмельницькобленерго” для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електрич-
ної та теплової енергії (для обслуговування КТП-384), яка розташована за 
межами населених пунктів на території Летичівської селищної ради; 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціо-
нерному товариству “Хмельницькобленерго” для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електрич-
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ної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-342), яка розташована за 
межами населених пунктів на території Летичівської селищної ради; 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціо-
нерному товариству “Хмельницькобленерго” для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електрич-
ної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-67), яка розташована за ме-
жами населених пунктів на території Летичівської селищної ради. 

2. Надати в оренду акціонерному товариству “Хмельницькобленерго” 
земельні ділянки державної власності загальною площею 0,0385 га (землі про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і спо-
руд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, терміном на 25 років, що 
знаходяться за межами населених пунктів на території Летичівської селищної 
ради, згідно з додатком. 

3. Летичівській районній державній адміністрації укласти договір оренди 
вказаних земельних ділянок на умовах, визначених цим розпорядженням, вста-
новивши орендну плату у розмірі, передбаченому Податковим кодексом Ук-
раїни та Законом України “Про оренду землі”. 

4. АТ “Хмельницькобленерго” забезпечити в установленому порядку 
реєстрацію права оренди земельних ділянок, зазначених у пункті 2 цього 
розпорядження. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


