
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

17.08.2018 № 434 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ПАТ «Запоріжжяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії, розташованих на території Біленьківської сільської територіальної 
громади Запорізького району Запорізької області та встановлення земельного 
сервітуту 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 76, 99, 100, 101, 122, 123, 126, 134 Земельного кодексу 
України, статтями 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 
клопотання ПАТ «Запоріжжяобленерго» про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок та укладання безстрокового та безоплатного 
договору земельного сервітуту для прокладання та експлуатації ліній 
електропередачі, враховуючи реєстрацію земельних ділянок у Державному 
земельному кадастрі (витяги з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку від 03.08.2018 НВ-2304510882018, НВ-2304511232018, НВ-2304510282018, 
НВ-2304510162018, НВ-2304510242018, НВ-2304510822018, НВ-2304510102018, 
НВ-2304511102018, НВ-2304511132018, НВ-2304509812018, НВ-2304511212018, 
НВ-2304511292018, НВ-2304510042018, НВ-2304511262018, НВ-2304508862018, 
НВ-2304510292018, НВ-2304510772018, НВ-2304511072018, НВ-2304511012018, 
НВ-2304510332018, НВ-2304511332018, НВ-2304509952018, НВ-2304509042018, 
НВ-2304509182018, НВ-2304509852018, НВ-2304513482018), 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити ПАТ «Запоріжжяобленерго» проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок державної власності загальною площею 0,0107 га 
землі запасу, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, розташованих 
за межами населених пунктів на території Біленьківської сільської територіальної 
громади Запорізького району Запорізької області (опорні конструкції № 10-№35). 
 

2. Встановити ПАТ «Запоріжжяобленерго» постійний та безоплатний 
земельний сервітут для обмеженого користування земельними ділянками 
загальною площею 0,0107 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 



 2 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії, розташованих за межами населених пунктів на території Біленьківської 
сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області (опорні 
конструкції № 10-№35): 

кадастровий номер 2322180800:07:001:3101, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3102, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3103, площею 0,0004 га,  
кадастровий номер 2322180800:07:001:3104, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3105, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3107, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3106, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3122, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3123, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3121, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3124, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3120, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3119, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3118, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3117, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3116, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3115, площею 0,0005 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3113, площею 0,0005 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3100, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3114, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3109, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3112, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3110, площею 0,0005 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3111, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322180800:07:001:3108, площею 0,0004 га, 
кадастровий номер 2322184900:05:001:3106, площею 0,0004 га. 
 
3.   Доручити Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької 

області від імені Запорізької обласної державної адміністрації: 
1) укласти договір земельного сервітуту на земельні ділянки відповідно до    

п. 2 цього розпорядження; 
2) зареєструвати право земельного сервітуту відповідно до вимог Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 
 
 
 
Голова                                                                                                К. БРИЛЬ 


