
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                    

12.03.2021                                         м. Ужгород                                               № 179 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок в оренду 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 21 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, статті 50 Закону України „Про землеустрій”, законів України                

,,Про альтернативні джерела енергії”, „Про оренду землі”, „Про оцінку земель”, 

„Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних 

об’єктів”, статей 17, 76, 79-1, 93, 122  ̵ 124 , 134 Земельного кодексу України, 

постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ „Про утворення та 

ліквідацію районів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 

2020 року № 712-р „Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Закарпатської області”, розглянувши лист 

приватного акціонерного товариства ,,Закарпаттяобленерго” від 04.02.2021 

№ 154-25/804: 

 
1. Надати приватному акціонерному товариству ,,Закарпаттяобленерго” 

(код ЄДРПОУ 00131529) дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,1237 га із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення державної власності, розташованих: 

за межами населених пунктів на території Міжгірської селищної ради 

(Міжгірської територіальної громади) Хустського (Міжгірського) району 

Закарпатської області: 

площею 0,0027 га (опора № 27); 

площею 0,0027 га (опора № 28); 

площею 0,0028 га (опора № 29); 

площею 0,0027 га (опора № 31); 

площею 0,0027 га (опора № 32); 

площею 0,0027 га (опора № 37); 

площею 0,0052 га (опора № 38); 

площею 0,0054 га (опора № 39); 

площею 0,0027 га (опора № 40); 

площею 0,0027 га (опора № 41); 

площею 0,0027 га (опора № 42); 
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площею 0,0027 га (опора № 43); 

площею 0,0027 га (опора № 44); 

за межами населених пунктів на території Вучківської сільської ради 

(Міжгірської територіальної громади) Хустського (Міжгірського) району 

Закарпатської області: 

площею 0,0052 га (опора № 46); 

площею 0,0027 га (опора № 63); 

площею 0,0028 га (опора № 64); 

площею 0,0027 га (опора № 65); 

площею 0,0027 га (опора № 66); 

площею 0,0027 га (опора № 67); 

площею 0,0027 га (опора № 68); 

площею 0,0027 га (опора № 69); 

площею 0,0053 га (опора № 70); 

площею 0,0027 га (опора № 71); 

площею 0,0028 га (опора № 72); 

площею 0,0027 га (опора № 73); 

площею 0,0052 га (опора № 74); 

площею 0,0052 га (опора № 75); 

площею 0,0027 га (опора № 76); 

площею 0,0052 га (опора № 77); 

площею 0,0028 га (опора № 78); 

площею 0,0028 га (опора № 79); 

площею 0,0053 га (опора № 80); 

площею 0,0028 га (опора № 81); 

площею 0,0027 га (опора № 82); 

площею 0,0053 га (опора № 83); 

площею 0,0028 га (опора № 84); 

площею 0,0028 га (опора № 87 ), з подальшим наданням їх в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код класифікації видів 

цільового призначення земель 14.02). 

2. Рекомендувати приватному акціонерному товариству 

,,Закарпаттяобленерго забезпечити проведення нормативної грошової оцінки 

зазначених земельних ділянок відповідно до законодавства. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова державної  адміністрації                                   Анатолій ПОЛОСКОВ                                        


