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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    І    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди, 

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в 

с. Рокосово, вул. Центральна, б/н 

 

Розглянувши клопотання приватного акціонерного товариства 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО") за 

№2794/02-16 від 19.07.2021 (вих №154-25/4522 від 08.07.2021); щодо 

затвердження проекту землеустрою та оформлення права користування 

земельною ділянкою; проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

враховуючи рішення №612 ХVІІІ сесії Рокосівської сільської ради VІ скликання 

Хустського району Закарпатської області від 17.06.2020 «Про надання дозволу на 

розробку проектів із землеустрою щодо відведення у користування на умовах 

оренди ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"», висновок постійної депутатської 

комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, 

керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 12, 93, 120, 123, 124 Земельного 

кодексу України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проектземлеустрою щодо відведення земельної 

ділянкиплощею 0,0037 га з кадастровим номером – 2125387100:01:008:0274, 

(с. Рокосово, вул. Центральна, б/н (СКТП-521)для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії (категорія – землі енергетики); 

2. Затвердити розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням сільськогосподарських угідь для використання їх у 

цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства на земельну ділянку 

площею 0,0037 га з кадастровим номером – 2125387100:01:008:0274, (с. Рокосово, 

вул. Центральна, б/н (СКТП-521)для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії (категорія – землі енергетики) в сумі 283 грн. 05 коп. 

3. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, земельну ділянку площею 

0,0037 га з кадастровим номером – 2125387100:01:008:0274, (с. Рокосово, 

вул. Центральна, б/н (СКТП-521)ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО", код 

ЄДРПОУ – 00131529, для розміщення, будівництва, експлуатації та 



обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії (категорія – землі енергетики). 

4. Встановити орендну плату в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. 

5. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 3 даного рішення 

укласти з Хустською міською радою договір оренди землі та провести його 

реєстрацію. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


