
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
  
                                                                                                 

07 вересня 2018 року                        м. Київ                                                   № 495 

 

 

 
Про надання державному підприємству „НЕК  „Укренергоˮ  

у постійне користування земельної ділянки лісогосподарського 
призначення державної власності із зміною її цільового призначення 

 
 

Розглянувши клопотання державного підприємства „НЕК „Укренергоˮ, 

відповідно до Земельного кодексу України, Законів України „Про землеустрій”, 

„Про місцеві державні адміністрації”, „Про Державний земельний кадастр”, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 460-р „Про 

вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх 

цільового призначення, погодження зміни цільового призначення земельної 

ділянки лісогосподарського призначення державної власностіˮ, висновку 

Державної землевпорядної експертизи від 15.05.2018 № 1036-18, нотаріально 

засвідченої згоди постійного землекористувача ‒ державного підприємства 

„Клавдієвське лісове господарствоˮ від 26.04.2018 № 630: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування державному підприємству „НЕК „Укренергоˮ для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної 

лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС ‒ Севєрна на 

електричну підстанцію напругою 750 кВ „Київськаˮ (заходи ПЛ 330 кВ 

Чорнобильська АЕС ‒ Севєрна на ПС 750 кВ „Київськаˮ) на території Київської 

області, розроблений приватним підприємством „Інтергеостильˮ, в частині 

відведення у постійне користування державному підприємству „НЕК 

„Укренергоˮ земельної ділянки площею 0,0044 га з кадастровим номером 

3221085900:10:002:0020 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії.  

 

2. Вилучити з постійного користування державного підприємства 

„Клавдієвське лісове господарствоˮ земельну ділянку державної власності 

площею 0,0044 га з кадастровим номером 3221085900:10:002:0020.  
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3. Надати у постійне користування державному підприємству  

„НЕК „Укренергоˮ земельну ділянку державної власності, площею 0,0044 га з 

кадастровим номером 3221085900:10:002:0020, що розташована на території 

Мирчанської сільської ради Бородянського району Київської області, із зміною 

її цільового призначення з категорії земель лісогосподарського призначення на 

категорію земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії. 

 

4. Державному підприємству „НЕК „Укренергоˮ, у встановленому 

законодавством порядку, зареєструвати право власності держави, в особі 

Київської обласної державної адміністрації, на земельну ділянку зазначену у 

пункті 3 цього розпорядження та обмеження у використанні земельної ділянки, 

встановлені чинним законодавством і матеріалами проекту землеустрою, в 

органах державної реєстрації речових прав. 

 

 

 

Голова адміністрації                         (підпис)                      О. Горган 
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