
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                          
Від 30 липня 2021 року                                                                                     № 10/16-21 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу НЕК «Укренерго» 

на розроблення робочого проекту землеустрою  

щодо зняття, перенесення, складування, зберігання 

та повернення поверхневого родючого шару ґрунту 

 

         Розглянувши клопотання НЕК «Укренерго» №01/21217 від 25.04.2021 року, про 

надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою щодо зняття, 

перенесення, складування, зберігання та повернення поверхневого родючого шару ґрунту, 

керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 122, 168, Земельного кодексу України, статтею 52 Закону України «Про 

охорону земель», статтею 54 Закону України «Про землеустрій» відповідно до Плану 

заходів на 2006-2010 роки, щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 

2030 року, затвердженого наказом Міністерства та енергетики України від 08.09.2006 

№328 та «Схемою розвитку ОЕС України на 2010 рік з перспективою до 2015 року», 

передбачено реалізацію робочого проекту об’єкта будівництва «Повітряна лінія 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани з реконструкцією підстанції 330 кВ «Богородчани» та 

підстанції 750 кВ «Західноукраїнська», до складу якого, у тому числі, входить 

будівництво нової повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – 

Богородчани, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, міська рада      

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту землеустрою 

щодо зняття, перенесення, складування, зберігання та повернення поверхневого родючого 

шару ґрунту на земельні ділянки в частині повноважень Бурштинської міської 

територіальної громади, а саме: 

         1.1. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0962, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №122 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.2. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0987, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №134 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

 

 



 

        1.3. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:04:001:0282, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №140 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.4. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0020 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:04:001:0286, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №141/1 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.5. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0061 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1295, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори 

№150/1 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.6. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0048 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1297, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори 

№150/2 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.7. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0059 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1303, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори 

№153 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

        1.8. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0024 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1301, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори 

№157 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани). 

        2. Розроблений та погоджений проект, щодо зняття, перенесення, складування, 

зберігання та повернення поверхневого родючого шару ґрунту на земельні ділянки, в 

частині повноважень подати у встановленому порядку до міської ради на затвердження.  

        3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

        4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


