
 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

11 лютого 2022 року                           Деражня                                           № 39 
 

Про розгляд питання щодо внесення змін до рішень 

Деражнянської міської ради стосовно передачі земельних 

ділянок Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» 

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 116, ст. 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», звернення Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» від 17.12.2021 

року №14/626 та рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» у внесенні змін 

до п. 5 рішення сесії Деражнянської міської ради №13 від 30.11.2021 року, стосовно 

перегляду відсоткової ставки орендної плати та збільшення строку оренди земельних 

ділянок: 

- площею 0,0056 га, кадастровий номер 6821588800:01:015:0124, яка знаходиться за 

адресою : Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (КТП-

10/0,4 кВ №500); 

- площею 0,0020 га, кадастровий номер 6821588800:03:006:0190, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Теперівка (КТП-

10/0,4 кВ №499); 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821588800:01:009:0126, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№263); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821588800:01:009:0125, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№264); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821588800:01:012:0033, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№265); 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821588800:01:012:0036, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№266); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821588800:01:012:0037, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№267); 



- площею 0,0024 га, кадастровий номер 6821588800:01:015:0122, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№268); 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821588800:01:015:0123, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№269); 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821588800:01:015:0121, яка знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький (Деражнянський) район, с. Шпичинці (ПЛ-10 

кВ Л-92, опора-№270); 

 

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 
 


