
                                                                                                                   

 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять третя сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

 31 серпня 2022 року                                   Деражня                                                             № 26 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передача 

земельних ділянок в постійне користування, в 

користування на умовах оренди  

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 92, ст. 93, ст. 186 Земельного Кодексу України,  розглянувши 

клопотання АТ «Хмельницькобленерго», КП «ЛОЗОВЕ КОМУНСЕРВІС» Деражнянської 

міської ради та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені 

ТОВ «Поділля Зем Центр», ПП «Земельно-юридичний центр», рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища,  міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Комунальному підприємству «ЛОЗОВЕ КОМУНСЕРВІС» Деражнянської міської 

ради - площею 0,0300 га з кадастровим номером 6821555700:01:002:0092 із земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води); 

1.2. Комунальному підприємству «ЛОЗОВЕ КОМУНСЕРВІС» Деражнянської міської 

ради - площею 0,0300 га з кадастровим номером 6821555700:01:002:0094 із земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води); 

2. Передати в постійне користування Комунальному підприємству «ЛОЗОВЕ 

КОМУНСЕРВІС» Деражнянської міської ради земельні ділянки:   

2.1. площею 0,0300 га з кадастровим номером 6821555700:01:002:0092 із земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води); 
2.2. площею 0,0300 га з кадастровим номером 6821555700:01:002:0094 із земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води); 



3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ 

«Хмельницькобленерго», із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, з метою 

передачі у користування на умовах оренди: 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821581200:02:002:0004, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нова Гута, (КТП-186); 

- площею 0,0015 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0253, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-468); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0252, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-467); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0256, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-35); 

- площею 0,0031 га, кадастровий номер 6821587400:01:001:0011, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-37); 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0257, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-334); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0195, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (КТП-463); 

- площею 0,0073 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0196, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (КТП-429); 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0197, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (КТП-428); 

- площею 0,0072 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0198, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (ЗТП-430); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821584000:02:001:0016, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Осикове, (КТП-182); 

- площею 0,0030 га, кадастровий номер 6821582000:02:003:0005, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Марківка, (КТП-69); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821582000:02:001:0039, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Марківка, (КТП-244); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:010:0028, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-254); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:003:0097, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-82); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:003:0096, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-80); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:002:0171, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-83); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821586000:01:005:0193, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-206); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821586000:01:005:0194, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-272); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821586000:01:004:0006, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-251); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821586000:01:005:0195, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-209); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:01:013:0046, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-273); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0296, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-393); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587000:02:023:0030, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-488); 



- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:02:022:0027, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-271); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0298, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-210); 

- площею 0,0021 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0299, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-212); 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0294, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-410); 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 6821587800:01:001:0001, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Новосілка, (КТП-86); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:01:020:0003, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Новосілка, (КТП-87); 

4. Відмовити Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» в передачі 

земельних ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49 років з відсотком 

орендної плати 3% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок із земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, 
- Пропонуємо Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» в передачі 

земельних ділянок у користування на умовах оренди із земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії на умовах: терміном на 5 років з відсотком орендної плати 12% від нормативної 

грошової  

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821581200:02:002:0004, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нова Гута, (КТП-186); 

- площею 0,0015 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0253, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-468); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0252, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-467); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0256, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-35); 

- площею 0,0031 га, кадастровий номер 6821587400:01:001:0011, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-37); 

- площею 0,0027 га, кадастровий номер 6821587400:01:006:0257, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижнє, (КТП-334); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0195, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (КТП-463); 

- площею 0,0073 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0196, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (КТП-429); 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0197, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (КТП-428); 

- площею 0,0072 га, кадастровий номер 6821555700:01:003:0198, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Лозове, (ЗТП-430); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821584000:02:001:0016, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Осикове, (КТП-182); 

- площею 0,0030 га, кадастровий номер 6821582000:02:003:0005, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Марківка, (КТП-69); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821582000:02:001:0039, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Марківка, (КТП-244); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:010:0028, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-254); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:003:0097, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-82); 



- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:003:0096, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-80); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:02:002:0171, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Літки, (КТП-83); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821586000:01:005:0193, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-206); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821586000:01:005:0194, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-272); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821586000:01:004:0006, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-251); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821586000:01:005:0195, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мазники, (КТП-209); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:01:013:0046, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-273); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0296, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-393); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587000:02:023:0030, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-488); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:02:022:0027, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-271); 

- площею 0,0029 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0298, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-210); 

- площею 0,0021 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0299, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-212); 

- площею 0,0032 га, кадастровий номер 6821587000:01:011:0294, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Маниківці, (КТП-410); 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 6821587800:01:001:0001, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Новосілка, (КТП-86); 

- площею 0,0028 га, кадастровий номер 6821587800:01:020:0003, за адресою 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Новосілка, (КТП-87); 

5. 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 

 


