
Додаток до рішення №623-VIII  

Слобожанської селищної ради  

Чугуївського району Харківської області  

ХVI сесіяVIII скликання від 19.08.2021 року 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

земельних ділянок для розміщення опор  ПЛ 330 Зміївська ТЕС — Белгород з 

відгалуженням на ПС 330 кВ “Лосєве” розташованих за межами населених пунктів на території 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області 

 

 

Місце розташування земельної ділянки Площа земельної ділянки, га 

під опорою №4 типу П-28м 0.0038 

під опорою №5 типу П-28м 0.0038 

під опорою №6 типу У-39м 0.0107 

під опорою №7 типу П-28м 0.0038 

під опорою №8 типу П-28м 0.0038 

під опорою №9 типу У-39м+5 0.0138 

під опорою №10 типу У-39м+5 0.0138 

під опорою №11 типу П-28м 0.0038 

під опорою №12 типу У-39м 0.0107 

під опорою №13 типу У-39м 0.0107 

під опорою №14 типу П-28м 0.0038 

під опорою №15 типу П-28м 0.0038 

під опорою №16 типу У-39м-1 0.0055 

під опорою №17 типу П-28м 0.0038 

під опорою №18типу П-28м 0.0038 

під опорою №19 типу П-28м 0.0038 

під опорою №20 типу П-28м 0.0038 

під опорою №21 типу П-28м 0.0038 

під опорою №22 типу П-28м 0.0038 

під опорою №23 типу П-28м 0.0038 

під опорою №24 типу П-28м 0.0038 

під опорою №25 типу П-28м 0.0038 

під опорою №26 типу П-28м 0.0038 

під опорою №27 типу П-28м 0.0038 

під опорою №28 типу П-28м 0.0038 

під опорою №29 типу П-28м 0.0038 

під опорою №30 типу У-39м 0.0107 

під опорою №31 типу У-39м+5 0.0138 

під опорою №32 типу П-28м 0.0038 



під опорою №33 типу П-28м 0.0038 

під опорою №34 типу П-28м 0.0038 

під опорою №35 типу П-28м 0.0038 

під опорою №36 типу П-28м 0.0038 

під опорою №37 типу П-28м 0.0038 

під опорою №38 типу П-28м 0.0038 

під опорою №39 типу П-28м 0.0038 

під опорою №40 типу П-28м 0.0038 

під опорою №41 типу П-28м 0.0038 

під опорою №42 типу П-28м 0.0038 

під опорою №43 типу П-28м 0.0038 

під опорою №44 типу У-39м 0.0107 

під опорою №51 типу П-39м 0.0107 

під опорою №52 типу П-28м 0.0038 

під опорою №53 типу П-28м 0.0038 

під опорою №54 типу У-39м-1 0.0055 

під опорою №55 типу У-39м 0.0107 

під опорою №56 типу П-28м 0.0038 

під опорою №57 типу П-28м 0.0038 

під опорою №58 типу П-28м 0.0038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Слобожанський селищний голова                                  Дмитро  ДІХТЯР 


