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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

            ІІ    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування на умовах оренди, 

ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

 

Розглянувши клопотання приватного акціонерного товариства 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (ПрАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО") за 

№3354/02-16 від 06.09.2021 (вих №154-25/5568 від 28.08.2021) та №3355/02-16 

від 06.09.2021  (вих №154-25/5607 від 31.08.2021), стосовно оформлення права 

користування земельними ділянками під об’єктами нерухомого майна- 

трансформаторних підстанцій, керуючись ст.ст.14 та 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“ ст.50 Закону України "Про 

землеустрій", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування 

та охорони навколишнього середовища,  Хустська міська рада 

                                                                     

                                                                ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО", код юридичної особи- 

00131529, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (категорія земель–

земліенергетики), з метою подальшої передачі у користування на умовах оренди: 
1.1 орієнтовною площею 0,0019 га (ур. "ВерхніКіреші" за межами населеного 

пункту на територі Хустської міської ради(СКТП-402)); 
1.2 орієнтовною площею 0,0024 га (ур. "Решетарка" за межами населеного 

пункту на території Хустськоміської ради(КТП-433)); 

1.3 орієнтовною площею 0,0092 га (с.Липча, вул. Зарічна, б/н(ЗТП-120)); 

1.4 орієнтовною площею 0,0063 га (с.Іза, вул. Центральна, б/н(ЗТП-119)); 

1.5 орієнтовною площею 0,0074 га (с.Іза, вул.Тиха, б/н (ЗТП-117)); 

1.6 орієнтовною площею 0,0072 га (с.Рокосово, вул. Рокосівська, б/н(ЗТП-354)); 

1.7 орієнтовною площею 0,0025 га (вул.Зарічна, б/н за межами населеного 

пункту на території Хустської міської ради(ЗТП-418)); 

1.8 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Іза, вул.Мічуріна, б/н(КТП-782)); 
1.9 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Липча, вул. Кошового, б/н(КТП-902)); 
1.10 орієнтовною площею 0,0019 га (с.Липча, вул. Шкільна, б/н(КТП-102)); 



1.11 орієнтовною площею 0,0022 га (с.Іза, вул. Волошина, б/н(КТП-109)); 
1.12 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Липовець, вул. Макаренка, б/н(КТП-111)); 
1.13 орієнтовною площею 0,0029 га (м.Хуст, вул.Львівська, б/н(КТП-114)); 
1.14 орієнтовною площею 0,0023 га (с.Іза, вул.Б.Хмельницького, б/н(КТП-116)); 

1.15 орієнтовною площею 0,0027 га (с.Липча, вул.Шкільна, б/н(КТП-121)); 
1.16 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Липча, вул.Центральна, б/н(КТП-122)); 

1.17 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Крайнє, вул.Крайня, б/н(КТП-123)); 

1.18 орієнтовною площею 0,0016 га (с.Осава, вул.Будьонного, б/н(КТП-129)); 

1.19 орієнтовною площею 0,0024 га (с.Липча, вул.Вакарова, б/н(КТП-130)); 

1.20 орієнтовною площею 0,0024 га (с.Кривий, вул.Матросова, б/н(КТП-131)); 

1.21 орієнтовною площею 0,0023 га (с.Залом, вул.Воларська, б/н(КТП-132)); 

1.22 орієнтовною площею 0,0027 га (с.Залом, вул.Церковна, б/н(КТП-133)); 
1.23 орієнтовною площею 0,0026 га (с.Залом, б/н(КТП-134)); 
1.24 орієнтовною площею 0,0026 га (с.Липовець, вул.Шевченка, б/н(КТП-135)); 

1.25 орієнтовною площею 0,0020 га (с.Кошельово, вул.Шевченка, б/н(КТП-136)); 
1.26 орієнтовною площею 0,0020 га (с.Кошельово, вул.Мічуріна, б/н(КТП-137)); 
1.27 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Кошельово, вул.Копинська, б/н(КТП-

138)); 

1.28 орієнтовною площею 0,0024 га (с.Кошельово, вул.Ільмова, б/н(КТП-139)); 

1.29 орієнтовною площею 0,0020 га (с.Кошельово, вул.Незалежності, б/н(КТП-

154)); 

1.30 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Липча, вул.Жовтнева, б/н(КТП-157)); 

1.31 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Липча, вул.Куйбишева, б/н(КТП-158)); 

1.32 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Липча, вул.Центральна, б/н(КТП-161)); 

1.33 орієнтовною площею 0,0028 га (с.Липовець, вул.Лермонтова, б/н(КТП-

167)); 

1.34 орієнтовною площею 0,0026 га (с.Липовець, вул.Зелена, б/н(КТП-189)); 

1.35 орієнтовною площею 0,0028 га (с.Іза, вул.Андрели, б/н(КТП-19)); 
1.36 орієнтовною площею 0,0026 га (с.Липча, вул.Першотравнева, б/н(КТП-

199)); 

1.37 орієнтовною площею 0,0025 га (с.Кіреші, ур. "Кіреші"(КТП-291)); 
1.38 орієнтовною площею 0,0028 га (с.Липча, вул.Шевченка, б/н(КТП-300)); 
1.39 орієнтовною площею 0,0028 га (с.Іза, вул.Раковського, б/н(КТП-315)); 
1.40 орієнтовною площею 0,0026 га (с.Іза, вул.Островського, б/н(КТП-328)) 

1.41.  орієнтовною площею 0,0034 га (м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, б/н) 

2.  Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 1 даного рішення 

укласти договір на проведення робіт по розробці вищезазначеної документації з 

ліцензованою(сертифікованою) проектною організацією. 

3. Розроблена в установленому законом порядку 

вищезазначенадокументаціяпідлягаєзатвердженнюсесієюХустськоїміської ради.                                        

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

Міський голова  Володимир КАЩУК 

 

 


