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 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістдесята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

       серпня 2019 року                      м.  Деражня                                     №  
  
  Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 
            
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, Закону 
України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», 
розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго», враховуючи висновок постійної комісії 
міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, а також те що Генеральним планом м. Деражні земельні ділянки 
згідно клопотань належать до земель житлової та громадської забудови, а зміна цільового 
призначення  не передбачена, міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 

1. Надати АТ «Хмельницькобленерго» дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок із земель житлової та громадської забудови: 
1.1. орієнтовною площею 0,0040 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-2н по вул. Миру в м. Деражні  з метою передачі в оренду.  
1.2. орієнтовною площею 0,0040 га для розміщення, експлуатації та обслуговування опор 10 к 
В по вул. Миру в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.3. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-1 по вул. Кринична в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.4. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-19 по вул. Лісова в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.5. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-139 по вул. І. Франка в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.6. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-267 по вул. Гагаріна в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.7. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-297 по вул. Кринична в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 



1.8. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-30 по вул. Промислова в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.9. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-310 по вул. Подільська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.10. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-317 по вул. Промислова в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.11. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-332 по вул. Подільська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.12. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-376 по вул. Барська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.13. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-407 по бульвару Каштановий в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.14. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-416 по вул. Проскурівська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.15. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-465 по вул. Горького в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.16. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-466 по вул. Шкільна в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.17. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-57 по вул. Ювілейна в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.18. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-8 по вул. Барська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.19. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-493 по бульвару Каштановий в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.20. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування ЗТП-415 по вул. Слобода в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.21. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-11 по провул. Набережний в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.22. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-98 по вул. Кринична в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.23. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-15 по вул. Трояни в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.24. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-2 по вул. Слобода в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.25. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-20 по вул. Дорошенка в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.26. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-24 по вул. Слобода в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.27. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-298 по вул. Проскурівська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.28. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-333 по вул. Є. Андріюка в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.29. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-340 по вул. Барська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 



1.30. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-370 по вул. Промислова в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.31. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-388 по вул. Миру в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.32. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-4 по вул. Польова в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.33. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-417 по вул. Слов’янська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.34. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-446 по вул. І. Зубкова в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.35. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-477 по вул. Слов’янська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.36. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-5 по вул. Проскурівська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.37. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-7 по провул. Толстого в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.38. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування ЗТП-32 по вул. Грушевського в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.39. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-189 по вул. Б. Олійника в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.40. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-21 по вул. Барська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.41. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-278 по провул. Новий в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.42. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-315 по вул. Миру в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.43. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-338 по вул. Б. Хмельницького в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.44. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-34 по вул. Подільська в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.45. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-346 по вул. Слобода в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.46. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-6 по вул. Круча в м. Деражні  з метою передачі в оренду. 
1.47. орієнтовною площею 0,0026 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування КТП-3 по вул. Л. Українки в м. Деражні  з метою передачі в оренду.  
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А. та 
постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Романів В.І.). 

  



Міський голова                                                                             Ковпак А. М. 


