
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                          
Від 02 квітня 2021 року                                                                                      № 103/10-21 

м. Бурштин 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності 

у постійне користування НЕК «Укренерго» 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування  

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ – 14.02) 

(повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ  

Західноукраїнська – Богородчани). 

 

        Розглянувши клопотання НЕК «Укренерго» №01/43258 від 26 листопада 2020 року, 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ – 14.02), (повітряної лінії 

електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани), керуючись 

ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст.12,20,92,116,122,123,125, 126,186 та п.21 розділу 10 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», взявши до уваги 

розроблений ПП «Інтергеостиль» проект землеустрою, враховуючи рекомендації комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада   

 

вирішила: 

 

         1. Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності, розташованих на території Львівської та Івано-Франківської областей, з 

подальшим вилученням, відчуженням для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності та надання їх у постійне користування НЕК «Укренерго» із зміною цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів 

передачі електричної енергії (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська - Богородчани та 330 кВ Бурштинська ТЕС – Західноукраїнська № 2)» в 

частині повноважень Бурштинської міської територіальної громади, а саме: 

        1.1. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0965, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №125 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 



        1.2. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0964, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №126 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.3. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0968, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №127 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.4. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0969, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №128 ПЛ 330 кВ 

Західноукраїнська–Богородчани); 

         1.5. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0970, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №129 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.6. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0972, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №129 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

         1.7. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0966, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №130 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          1.8. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0967, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №130 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          1.9. на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0971, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №131 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани). 

         2. Надати у постійне користування НЕК «Укренерго»: 

         2.1. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0965, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 



споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №125 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

         2.2. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0964, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №126 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

         2.3. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0968, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №127 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          2.4. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0969, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №128 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          2.5. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0970, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №129 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          2.6. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0972, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №129 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          2.7. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0966, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №130 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          2.8. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0967, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №130 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

          2.9. земельну ділянку комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0971, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Тенетники, Бурштинської міської територіальної громади, із зміною її цільового 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (у місці встановлення опори №131 ПЛ 330 

кВ Західноукраїнська–Богородчани). 

          3. НЕК «Укренерго»: 

          3.1. провести державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки, вказані в п. 2 

даного рішення; 



          3.2. відшкодувати у встановленому законом порядку втрати сільськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь для цілей, не 

пов’язаних із веденням сільського господарства; 

          3.3. використовувати дані земельні ділянки за цільовим призначенням з 

дотриманням нормативних вимог та врахування меж ділянок; 

          3.4. проводити будівельні роботи у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

          4. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і 

заступника міського голови Івана Драгуна 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь Андрієшин 
 


