
                                                                Проект 

 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                                                                                                               

РІШЕННЯ 
 

      __ жовтня  2021 року                Деражня                                         № __ 

 
   Про  надання дозволу на розроблення технічної 

 документація із землеустрою щодо встановлення  

меж частини земельної ділянки, на яку  

поширюється право сервітуту 

 

   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статей 12, 98-102 Земельного кодексу України, п. 6 розділу ІІ Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», розглянувши клопотання                                                                     

АТ «Хмельницькобленерго», висновок постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» дозвіл на розроблення 

технічної документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, 

на яку поширюється право сервітуту на земельній ділянці із кадастровим номером 

6821587000:02:022:0013, площею 2,4880 га, цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за адресою: с. Маниківці,                           

вул. Ольшанського Я.,15, 7 із правом проїзду та проходу до приміщення КТП-214, також 

обслуговування, ремонту, тощо, на території площею 0,0029 га. 

 

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
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