
проєкт  

Від 09.07.2021року                                                                                          № 2926 

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» №01/16022 від 20.04.2021 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, 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 2621287000:03:001:0965, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №125 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

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

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №126 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

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

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №127 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

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

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №128 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.5. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

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

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №129/1 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.6. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

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

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №129/2 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.7. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

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



пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №130/1 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.8. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0012 га, з відповідним 

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

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №130/2 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

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

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №131 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.10. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0009 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:03:001:0973, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №133/2 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.11. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0109 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:04:001:0270, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №138 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621287000:04:001:0279, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №139 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.13. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0004 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621287000:04:001:0272, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №141/2 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621287000:04:001:0274, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №143 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621287000:04:001:0277, яка розташована за межами населеного 

пункту села Тенетники, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №145 ПЛ 

330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1283, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №146 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1264, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №147 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1267, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №148 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1269, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №149 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1271, яка розташована за межами населеного 

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

№151/1 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 



1.21. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0039 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1285, яка розташована за межами населеного 

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

№151/2 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1273, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №152 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1225, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №156 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.24. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0009 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1277, яка розташована за межами населеного 

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

№162/1 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

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

кадастровим номером 2621286600:03:001:1277, яка розташована за межами населеного 

пункту села Старий Мартинів, Бурштинської міської ради (у місці встановлення опори №147 

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.26. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0015 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1279, яка розташована за межами населеного 

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

№162/2 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.27. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0003 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1281, яка розташована за межами населеного 

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

№163/1 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська–Богородчани); 

1.28. на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0037 га, з відповідним 

кадастровим номером 2621286600:03:001:1290, яка розташована за межами населеного 

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

№163/2 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. 

 

 

 

 

Автор проекту                               __________ 2021 р.          __________             В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу     __________ 2021 р.          __________            М. Яцик 

 

Заступник міського голови          __________ 2021 р.          __________             І. Драгун 

 

Юридичний відділ                        __________ 2021 р.          __________            М. Михайлишин 

 

Секретар ради                               __________ 2021 р.          __________             Р. Іванюк 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від __ ___________2021 № _____ 

Про надання дозволу НЕК «Укренерго» на розроблення робочого проекту 

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

родючого шару ґрунту 

1. Заявник: 

П.І.П.: НЕК «Укренерго» 

Клопотання: від 20.04.2021 №01/16022 

2. Відомості про земельні ділянки:  

Кадастрові номери: 2621287000:03:001:0965, 2621287000:03:001:0964, 

2621287000:03:001:0968, 2621287000:03:001:0969, 2621287000:03:001:0970, 

2621287000:03:001:0972, 2621287000:03:001:0966, 2621287000:03:001:0967, 

2621287000:03:001:0971, 2621287000:03:001:0973, 2621287000:04:001:0270, 

2621287000:04:001:0279, 2621287000:04:001:0272, 2621287000:04:001:0274, 

2621287000:04:001:0277, 2621286600:03:001:1283, 2621286600:03:001:1264, 

2621286600:03:001:1267, 2621286600:03:001:1269, 2621286600:03:001:1271, 

2621286600:03:001:1285, 2621286600:03:001:1273, 2621286600:03:001:1225, 

2621286600:03:001:1277, 2621286600:03:001:1277, 2621286600:03:001:1279, 

2621286600:03:001:1281, 2621286600:03:001:1290,  

Площі: 0,0024 га, 0,0024 га, 0,0024 га, 0,0024 га, 0,0012 га, 0,0012 га, 0,0012 га, 0,0012 

га, 0,0024 га, 0,0009 га, 0,0109 га, 0,0024 га, 0,0004 га, 0,0024 га, 0,0024 га, 0,0059 га, 0,0024 

га, 0,0024 га, 0,0024 га, 0,0020 га, 0,0039 га, 0,0059 га, 0,0024 га, 0,0009 га, 0,0024 га, 0,0015 

га, 0,0003 га, 0,0037 га,  

Вид та термін користування: ________________ 

Вид використання: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

3. Обґрунтування прийняття рішення 

На замовлення зацікавленої особи надається дозвіл на розроблення робочого проекту 

землеустрою щодо зняття, перенесення, тимчасового зберігання та повернення поверхневого 

родючого шару ґрунту, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 17, 66, 122, 166, 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, земельно-екологічним відділом виконавчого органу 

Бурштинської міської ради розроблено проект рішення «Про надання дозволу на 

розроблення робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, складування, 

зберігання та повернення поверхневого родючого шару ґрунту» для розгляду міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є зняття та складування у визначених місцях родючого 

шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, 

рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон, недопущення 

порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;, дотримання екологічних вимог, 

установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві 

об'єктів. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: відсутні 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація: відсутня 



Функціональне призначення: КВЦПЦ 14.02. 

Правовий режим земельної ділянки: право власності 

Розташування в зеленій зоні: _________________________ 

6. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Загальні засади зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з 

наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації 

земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон, недопущення порушення 

гідрологічного режиму земельних ділянок;, дотримання екологічних вимог, установлених 

законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів визначено 

Земельним кодексом України та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону земель» та «Про землеустрій». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка: ___________________ 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 

- реалізація зацікавленою особою прав щодо використання земельної ділянки. 

 

 

 

Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В. М. Копаниця. 

 

 

 

Підготовив: 

Начальник земельно-екологічного відділу                           Володимир Копаниця 

 


