
 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 серпня 2012 р.  
№ 624-р 
Київ 

 
Про вилучення та/або надання земельних ділянок  

у постійне користування із зміною їх цільового  
призначення та викуп або примусове відчуження  

земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних  
або юридичних осіб, для суспільних потреб 

чи з мотивів суспільної необхідності 
 
Відповідно до статей 122, 123, 146, 147 і 149 Земельного кодексу України та Закону України 

“Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”: 

1. Вилучити та/або надати у постійне користування державному підприємству “Національна 
енергетична компанія “Укренерго” розташовані за межами населених пунктів Макарівського району 
Київської області, Червоноармійського, Ємільчинського, Володарсько-Волинського, Черняхівського, 
Коростишівського та Радомишльського районів Житомирської області земельні ділянки для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходу повітряної лінії електропередачі 
напругою 750 кВ Хмельницька АЕС — Чорнобильська АЕС на електричну підстанцію напругою 750 кВ 
“Київська” із зміною їх цільового призначення згідно з додатком 1. 

2. Макарівській райдержадміністрації Київської області, Червоноармійській, Ємільчинській, 
Володарсько-Волинській, Черняхівській, Коростишівській та Радомишльській райдержадміністраціям 
Житомирської області забезпечити в установленому порядку видачу державному підприємству 
“Національна енергетична компанія “Укренерго” державних актів на право постійного користування 
земельними ділянками згідно з додатком 1 для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування заходу повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ Хмельницька АЕС — 
Чорнобильська АЕС на електричну підстанцію напругою 750 кВ “Київська”. 

3. Державному підприємству “Національна енергетична компанія “Укренерго” відшкодувати 
відповідно до законодавства втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва і 
збитки, завдані землекористувачам внаслідок вилучення земельних ділянок. 

4. Київській та Житомирській облдержадміністраціям у визначеному законодавством порядку 
вжити заходів щодо викупу або примусового відчуження земельних ділянок, які перебувають у 
власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 
згідно з додатком 2 та видачі державному підприємству “Національна енергетична компанія 
“Укренерго” державних актів на право постійного користування земельними ділянками для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування заходу повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ 
Хмельницька АЕС — Чорнобильська АЕС на електричну підстанцію напругою 750 кВ “Київська”. 

  
 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2012 р. № 624-р 
 
 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, 
які вилучаються та/або надаються у постійне користування 

державному підприємству “Національна енергетична компанія  
“Укренерго” для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування заходу повітряної лінії електропередачі 
напругою 750 кВ Хмельницька АЕС — Чорнобильська АЕС 

на електричну підстанцію напругою 750 кВ “Київська” 
 

Площа земельної ділянки, у тому 
числі за угіддями, гектарів 

З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка рілля 
ліси (лісові земельні 

ділянки) 
Усього 1,0862 3,4296 

у тому числі:   

Київська область 
Макарівський район 

Усього 0,0385 1,5601 

у тому числі:   

землі, надані державному 
підприємству “Макарівське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 1,5601 

землі запасу Наливайківської сільської 
ради 

0,0385  

Житомирська область 

Усього 1,0477 1,8695 

у тому числі:   

Ємільчинський район 

Усього 0,048 0,331 

з них:   

землі, надані державному 
підприємству “Ємільчинське лісове 
господарство” у постійне 
користування 

 0,0325 

землі, надані дочірньому підприємству 
“Ємільчинський лісгосп АПК” 
Житомирського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Житомироблагроліс” у 
постійне користування 

 0,2985 

землі, які перебувають у запасі 
Бобрицької сільської ради 

0,048  

Червоноармійський район 

Усього 0,0855 0,1171 



Площа земельної ділянки, у тому 
числі за угіддями, гектарів 

З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка рілля 
ліси (лісові земельні 

ділянки) 
з них:   

землі, надані дочірньому підприємству 
“Червоноармійський лісгосп АПК” 
Житомирського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Житомироблагроліс” у 
постійне користування 

 0,1171 

землі, які перебувають у запасі 
Кошелівської сільської ради 

0,0855  

Володарсько-Волинський район 

Усього 0,2734 0,019 

з них:   

землі, надані дочірньому підприємству 
“Володарсько-Волинський лісгосп 
АПК” Житомирського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Житомироблагроліс” у 
постійне користування 

 0,019 

землі, які перебувають у запасі 0,2734  

з них:   

Дворищенської сільської ради 0,0558  

Давидівської сільської ради 0,1725  

Грушківської сільської ради 0,0451  

Черняхівський район 

Усього 0,3711 0,2092 

з них:   

землі, надані державному 
підприємству “Навчально-дослідне 
господарство “Україна” Державного 
агроекологічного університету в 
постійне користування 

0,1778  

землі, надані Головинському вищому 
професійному училищу нерудних 
технологій у постійне користування 

0,019  

землі, надані селянському 
фермерському господарству “Сікач” в 
оренду 

0,1061  

землі, які перебувають у запасі 0,0682 0,2092 
з них:   

Стиртівської сільської ради  0,2092 

Ксаверівської сільської ради 0,0224  

Андріївської сільської ради 0,0044  

Бежівської сільської ради 0,0414  



Площа земельної ділянки, у тому 
числі за угіддями, гектарів 

З яких земель вилучається та/або 
надається у постійне користування 

земельна ділянка рілля 
ліси (лісові земельні 

ділянки) 

Коростишівський район 

Усього 0,048 0,1123 

з них:   

землі, які перебувають у запасі 0,048 0,1123 

з них:   

Кам’янобрідської сільської ради  0,1123 

Торчинської сільської ради 0,048  

Радомишльський район 

Усього 0,2217 1,0809 

з них:   

землі, надані державному 
підприємству “Радомишльське 
лісомисливське господарство” у 
постійне користування 

 0,9872 

землі, надані дочірньому підприємству 
“Радомишльський лісгосп АПК” 
Житомирського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Житомироблагроліс” у 
постійне користування 

 0,0794 

землі, які перебувають у запасі 0,2217 0,0143 
з них:   

Борщівської сільської ради  0,0143 

Чайківської сільської ради 0,0224  

Лутівської сільської ради 0,1026  

Великорачанської сільської ради 0,0967  
       

 
 

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2012 р. № 624-р 
 
 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, 
які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб та підлягають  
викупу для суспільних потреб або примусовому відчуженню з мотивів  

суспільної необхідності з подальшим їх наданням у постійне користування  
державному підприємству “Національна енергетична компанія “Укренерго”  

lля розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходу  
повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ Хмельницька АЕС —  

Чорнобильська АЕС  на електричну підстанцію напругою 750 кВ “Київська” 
 

З яких земель викуповується 
(відчужується) та у подальшому 

надається у постійне 

Площа земельної ділянки, у тому 
числі за угіддями, гектарів 



рілля сіножаті сади 

Усього 4,8995 0,6705 0,019 

у тому числі:    

Київська область 
Макарівський район 

Усього 0,139  0,019 

у тому числі:    

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
садівництва 

  0,019 

з них:    

Ніжиловицька сільська рада   0,019 

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
особистого селянського 
господарства 

0,0363   

з них:    

Ніжиловицька сільська рада 0,0363   

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,048   

з них:    

Наливайківська сільська рада 0,048   

землі власників земельних часток 
(паїв) 

0,0547   

з них:    

Наливайківська сільська рада 0,0547   

Житомирська область 

Усього 4,7605 0,6705  

у тому числі:    

Червоноармійський район 

Усього 0,1816   

з них:    

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,038   

з них:    

Кошелівська сільська рада 0,038   

землі власників земельних часток 
(паїв) 

0,1436   



Площа земельної ділянки, у тому 
числі за угіддями, гектарів 

З яких земель викуповується 
(відчужується) та у подальшому 

надається у постійне 
користування земельна ділянка рілля сіножаті сади 

з них:    

Кошелівська сільська рада 0,1436   

Володарсько-Волинський район 

Усього 1,0511   

з них:    

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,767   

з них:    

Дворищенська сільська рада 0,3178   

Давидівська сільська рада 0,3026   

Грушківська сільська рада 0,1466   

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва (не оформлена 
спадщина від померлих) 

0,2841   

з них:    

Дворищенська сільська рада 0,2082   

Грушківська сільська рада 0,0759   

Черняхівський район 

Усього 1,6415 0,1018  

з них:    

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,9176 0,1018  

з них:    

Ксаверівська сільська рада 0,1394   

Селянщинська сільська рада 0,0692   

Андріївська сільська рада 0,1948   

Стиртівська сільська рада 0,038 0,0448  

Бежівська сільська рада 0,196 0,019  

Пекарщинська сільська рада 0,0871   

Сліпчицька сільська рада 0,1931 0,038  



Площа земельної ділянки, у тому 
числі за угіддями, гектарів 

З яких земель викуповується 
(відчужується) та у подальшому 

надається у постійне 
користування земельна ділянка рілля сіножаті сади 

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва (не оформлена 
спадщина від померлих) 

0,5865   

з них:    

Ксаверівська сільська рада 0,0224   

Селянщинська сільська рада 0,357   

Андріївська сільська рада 0,0698   

Стиртівська сільська рада 0,0414   

Бежівська сільська рада 0,0299   

Пекарщинська сільська рада 0,0363   

Сліпчицька сільська рада 0,0297   

землі власників земельних часток 
(паїв) 

0,1374   

з них:    

Андріївська сільська рада 0,1011   

Сліпчицька сільська рада 0,0363   

Коростишівський район 

Усього 0,3796   

з них:    

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,1261   

з них:    

Кам’янобрідська сільська рада 0,1261   

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва (не оформлена 
спадщина від померлих) 

0,0224   

з них:    

Торчинська сільська рада 0,0224   

землі колективної власності 0,2311   

з них:    

Кам’янобрідська сільська рада 0,1472   

Торчинська сільська рада 0,0839   



Площа земельної ділянки, у тому 
числі за угіддями, гектарів 

З яких земель викуповується 
(відчужується) та у подальшому 

надається у постійне 
користування земельна ділянка рілля сіножаті сади 

Радомишльський район 

Усього 1,5067 0,5687  

з них:    

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,9443 0,228  

з них:    

Борщівська сільська рада 0,1959   

Лутівська сільська рада 0,3361   

Великорачанська сільська рада 0,067 0,228  

Пилиповицька сільська рада 0,2427   

Радомишльська міська рада 0,1026   

землі, які перебувають у 
власності громадян для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва (не оформлена 
спадщина від померлих) 

0,4714 0,3407  

з них:    

Чайківська сільська рада 0,0028   

Борщівська сільська рада 0,17   

Лутівська сільська рада 0,0672   

Великорачанська сільська рада 0,0224 0,3407  

Пилиповицька сільська рада 0,0784   

Радомишльська міська рада 0,1306   

землі власників земельних часток 
(паїв) 

0,091   

з них:    

Борщівська сільська рада 0,091   

 

 

 


