
                 
 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVI сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  19 серпня 2021 року                                                       № 624 - VIIІ 
 

Про надання дозволу на розробку  

документації  із землеустрою ПАТ “НЕК “УКРЕНЕРГО” 

для розміщення опор  ПЛ 330 Зміївська ТЕС — Степова №2 
 

 

            Розглянувши клопотання вх.№4684/02-22 від 21.07.2021 р та вх.№4682/02-22 

від 21.07.2021 представника ПАТ НЕК «Укренерго» Віталія Біленка, що діє на підставі 

довіреності , про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПАТ НЕК «Укренерго» для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної  та теплової енергії  

(код КВЦПЗ-14.02) для розміщення опор  ПЛ 330 Зміївська ТЕС — Степова№2 

розташованих за межами населених пунктів на території Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області,   керуючись ст.144 Конституції України, 

ст.ст.17,92,122,123 Земельного кодексу України», Закону України «Про землеустрій», 

Закону України №1423-ІХ, п.24  “Про внесення змін до  Земельного кодексу України 

та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у 

сфері земельних відносин”, Закону України “Про землі енергетики та правовий режим 

спеціальних зон енергетичних об'єктів”, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Слобожанська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл  ПАТ НЕК «Укренерго» на розробку проекту землеустрою  щодо 

відведення земельних ділянок  (за переліком згідно додатку) для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної  та теплової енергії  (код КВЦПЗ-14.02) для розміщення опор ПЛ 

330 Зміївська ТЕС — Степова №2 розташованих за межами населених пунктів 

на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області. 

2. Обмеження (обтяження) та права третіх осіб (земельні сервітути), наявність 

забудови та її правовий статус, належність до об'єктів ПЗФ, інших категорій 

земель (в т.ч. земель лісогосподарського призначення, що перебувають в 

користуванні Державних лісогосподарських підприємств), земель загального 



користування (лісових земель) та сторонніх користувачів визначити виконавцем 

при розробці проекту відведення. 

3. Після розробки та погодження проекту відведення відповідно чинного 

законодавства надати матеріали на  розгляд до Слобожанської селищної ради в 

установленому законом порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального  господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

Полька О.М .).  

    

 

 

  Слобожанський селищний голова                                  Дмитро  ДІХТЯР 

 

 


