
                                                                                                                                          проєкт                                                            
від 21.06.2022 року                                                                       № 124 

 

 

Про затвердження Актів  

оцінки нанесення збитків  

власникам землі та землекористувачам 

  

  

Взявши до уваги Акти оцінки нанесення збитків, складених комісією з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 15.06.2022 року, 

складених у зв’язку із проведенням робіт з будівництва ПЛ 330кВ Західноукраїнська-

Богородчани між ТОВ «Мрія Фармінг Карпати» та «НЕК «Укренерго», керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України 19.04.1993 року № 284 «Про порядок визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

вирішив: 

 

          1.Затвердити Акти оцінки нанесення збитків: 

- Акт №1 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Тенетники Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,25 га на суму 16 265,37 грн. (акт додається); 

- Акт №2 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Тенетники Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 1,06 га на суму 68 965,15 грн. (акт додається); 

- Акт №3 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Тенетники Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,47 га на суму 30 578,89 грн. (акт додається); 

- Акт №4 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Тенетники Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,96 га на суму 62 459,01 грн. (акт додається); 

- Акт №5 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Тенетники Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 1,14 га на суму 74 179,07 грн. (акт додається); 

- Акт №6 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Старий Мартинів Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,39 га на суму 25 373,97 грн. (акт додається); 

- Акт №7 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Старий Мартинів Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,54 га на суму 35 133,19 грн. (акт додається); 

- Акт №8 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Старий Мартинів Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,19 га на суму 12 361,68 грн. (акт додається); 

- Акт №9 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Старий Мартинів Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,26 га на суму 16 915,98 грн. (акт додається); 

- Акт №10 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

від 15.06.2022 року, на території с. Старий Мартинів Бурштинської міської територіальної 

громади, площею 0,77 га на суму 50 097,33 грн. (акт додається); 

 

-  



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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

Івана Драгуна.                                         

 

 

 

 
          

 

 

                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

        Автор проекту                                    _____________________          В.КОПАНИЦЯ 

 

       Начальник загального відділу         _____________________           М.ЯЦИК  
 

       Заступник міського голови              _____________________           І.ДРАГУН 

 

       Керуюча справами виконкому        _____________________           Н.КИЦЕЛА 

 

       Юридичний відділ                            _____________________          М.МИХАЙЛИШИН 

 

        
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету  

Про затвердження Актів 

оцінки нанесення збитків власникам землі та землекористувачам 

 

1.Загальна характеристика і основні положення проекту 
 Проект складений на підставі  Актів оцінки нанесення збитків, складених комісією з 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 

15.06.2022 року, складених у зв’язку із проведенням робіт з будівництва ПЛ 330кВ 

Західноукраїнська-Богородчани між ТОВ «Мрія Фармінг Карпати» та «НЕК «Укренерго», 

Постанови Кабінету Міністрів України 19.04.1993 року № 284 «Про порядок визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

 

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

 

Постанова Кабінету Міністрів України 19.04.1993 року № 284 «Про порядок визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово економічне обґрунтування 

 

Реалізація зазначеного проекту потребує додаткових фінансових витрат з міського 

бюджету. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту 

 

Прийняття даного проекту дозволить провести відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам 

  

6. Перелік зацікавлених в отриманні даного рішення: ТОВ «Мрія Фармінг Карпати» та 

«НЕК «Укренерго» 

 

7. Інформація, яку містить проект рішення: «Про затвердження Актів оцінки нанесення 

збитків власникам землі та землекористувачам не відноситься до конфіденційної та 

підлягає оприлюдненню. 

   

 

 

 

Начальник  

земельно-екологічного відділу                                                                В.Копаниця 


