
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 II    СЕСІЯ  VІII   СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 

 

Про затвердження технічних документацій  

з нормативної грошової оцінки земельних  

ділянок, що надаються в оренду  

ПрАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 

для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та тепплової енергії  
на території Хустської міської ради 

 
 

 Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що надаються в оренду ПрАТ "Закарпаттяобленерго" для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та тепплової енергії на території Хустської 

територіальної громади розроблену ТОВ "Арклайт", керуючись ст. 12, 93, 124, 

Земельного кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель» , 

Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:002:0053 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 24 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        1.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 63,00грн. 

(Шістдесят три гривні 00 коп.); 

         2. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:003:0033 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 



пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 23 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        2.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 62,26грн. 

(Шістдесят дві гривні 26 коп.); 

        3. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:003:0030 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 22 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        3.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 62,26 грн. 

(Шістдесят дві гривні 26 коп.); 

        4. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:003:0032 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 21 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        4.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 62,26 грн. 

(Шістдесят дві гривні 26 коп.); 

        5. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:003:0031 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 20 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        5.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 62,26 грн. 

(Шістдесят дві гривні 26 коп.); 

        6. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:002:0055 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 18 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        6.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 63,00 грн. 

(Шістдесят три гривні 00 коп.); 

        7. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:03:001:0033 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 32 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 



        7.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 58,87 грн. 

(П'ятдесят вісім гривень 87 коп.); 

        8. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:03:001:0032 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 31 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        8.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 58,87 грн. 

(П'ятдесят вісім гривень 87 коп.); 

        9. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:03:001:0031 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 30 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        9.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 58,87 грн. 

(П'ятдесят вісім гривень 87 коп.); 

        10. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:002:0052 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 29 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        10.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 63,00 грн. 

(Шістдесят три гривні 00 коп.); 

        11. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:002:0051 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 27 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        11.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 63,00 грн. 

(Шістдесят три гривні 00 коп.); 

        12. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:002:0057 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 26 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        12.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 63,00 грн. 

(Шістдесят три гривні 00 коп.); 



        13. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2125381000:02:002:0056 площею 

0,0007га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, яка 

розташована Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного 

пункту с.Бороняво на території Боронявської сільської ради(Хустської 

територіальної громади), опора № 25 ЛЕП 110кВ "Хуст-220-Тересва" №106. 

        13.1  Затвердити  вартість 1кв.м. земельної ділянки, яка складає 63,00 грн. 

(Шістдесят три гривні 00 коп.); 

 14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 
 

Міський голова                                                                   Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


