
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2022 року                                                                                             № 29/38-22 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення у постійне користування земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва 

та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) в селі Дем’янів, Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області (ТОВ «Оператор ГТС України») 
 

 

Розглянувши подане до міської ради клопотання представника ТОВ «Оператора 

ГТС України», про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у постійне користування земельної ділянки під існуючими об’єктами 

трубопровідного транспорту для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), а саме 

установок катодного захисту в селі Дем’янів, Івано-Франківського району Івано-

Франківської області, керуючись статтями 25, 26 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом 

України «Про державний земельний кадастр», статтями 12, 79-1, 122, 123 та пунктом «е» 

статті 92 Земельного кодексу України, відповідно до частини четвертої статті 5 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

статті 137 Господарського кодексу України, зважаючи на Закон України «Про критичну 

інфраструктуру» від 16.11.2021, Постанову Кабінету Міністрів від 09.10.2020р. № 1109 

«Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури» та враховуючи те, що Постановою 

Кабінету Міністрів України № 599 від 15.07.2020 «Про внесення змін до переліку об’єктів 

державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» та 

інші нормативно-правові акти, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне 

користування земельної ділянки під існуючими об’єктами трубопровідного транспорту 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), а саме установок катодного захисту в 

селі Дем’янів, Івано-Франківського району Івано-Франківської області загальною 

орієнтовною площею 0,0050 га (УКЗ Дем’янів (Система протикорозійного захисту 

газопроводу-відводу до ГРС «Бурштин» МГ «Київ – Захід України 2 нитка»)). 

2. ТОВ «Оператору ГТС України» розроблений та погоджений проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 



експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) подати на розгляд та затвердження міської 

ради. 

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 

 


