
Від 10.11. 2022 року                                                                                  № 4713 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на встановлення  

земельного сервітуту земельних ділянок 

за межами населених пунктів с.Тенетники та  

с.Новий Мартинів на території Бурштинської  

міської територіальної громади НЕК «Укренерго» 

 

         Розглянувши клопотання НЕК «Укренерго»  про надання дозволу на встановлення 

земельного сервітуту на земельні ділянки за межами населених пунктів Бурштинської 

міської територіальної громади шляхом укладення відповідних договорів між НЕК 

«Укренерго» та Бурштинською міською радою - власником земельних ділянок, та 

клопотання ПП «ІНТЕРГЕОСТИЛЬ» про погодження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку  поширюється  

право сервітуту, керуючись Конституцією України, ст.ст.402,403 Цивільного кодексу 

України, ч.4 ст.76, ст.98, п. «б» «в-4» ч.1,ст.99,ст.ст.100,101,ст. 124-1, п.5.1 ст.186 

Земельного кодексу України,  ст.ст.16,18,26 Закону України «Про землі енергетики та 

правовий режим спеціальних зон  енергетичних об’єктів», ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

         1. Дати дозвіл  НЕК «Укренерго» на безоплатне і постійне встановлення земельного 

сервітуту: 

- площею 0,0069 га на земельну ділянку  кадастровий номер якої - 

2621287000:03:001:0940; 

- площею 2,3464 га на земельну ділянку кадастровий номер якої - 2621287000:04:001:0266; 

шляхом укладення договорів земельного сервітуту між НЕК «Укренерго» та 

Бурштинською міською радою. 

         2.Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки комунальної власності Бурштинської міської ради кадастровий номер 

2621287000:03:001:0940  земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування громадянами чи юридичними особами) на яку поширюється 

право сервітуту (право прокладання  та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших лінійних комунікацій (код 07.03), встановленого на користь НЕК 

«Укренерго» для розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування повітряної 

лінії електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани за  межами 

населеного пункту с.Тенетники Бурштинської міської ради Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області. 

         3.Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки комунальної власності Бурштинської міської ради кадастровий номер 

2621287000:04:001:0266  для ведення фермерського господарства на яку поширюється 

право сервітуту (право прокладання  та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших лінійних комунікацій (код 07.03), встановленого на користь НЕК 

«Укренерго» для розміщення, будівництва, експлуатації  та обслуговування повітряної 

лінії електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани за  межами 

населеного пункту с.Новий Мартинів Бурштинської міської ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області. 

          4. Укласти Договори про встановлення земельного сервітуту між НЕК «Укренерго» 

та Бурштинською міською радою на земельні ділянки з кадастровими номерами: 

- 2621287000:03:001:0940;   - 2621287000:04:001:0266; 

         5. НЕК «Укренерго» в в 10 (десяти) денний термін підписати з Бурштинською  

міською радою Договори про встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки з 

кадастровими номерами 2621287000:03:001:0940;  2621287000:04:001:0266 та провести їх 

державну реєстрацію. 



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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

         7. 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   ___ _____ 2022р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2022р.            __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2022р.                    ________________   І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2022р.                        ______________ М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2022р.                                      __________________  Р.Іванюк      

 

 

          

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ № _____ 

Про надання дозволу на встановлення  земельного сервітуту земельних ділянок за межами 

населених пунктів на території Бурштинської міської територіальної громади  НЕК 

«Укренерго» 

1. Юридична/фізична особа 

Назва: НЕК «Укренерго» 

Клопотання: від 27.09.2022  № 3368/02-27    від  06.10.2022  №3525/02-27 

Рішення про надання дозволу на проектування від _____-_____ № _____-_____ 

2. Відомості про земельну ділянку 

Місце розташування (адреса): за межами населених пунктів с.Тенетники та с.Новий 

Мартинів Бурштинської міської територіальної громади 

Площа:  0,2066 га    17,1781 га 

Кадастровий номер: 2621287000:03:001:0940,    2621287000:04:001:0266 

Вид використання:  земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у  власність 

або користування громадянам чи юридичними особами) та для ведення фермерського 

господарства. 

3. Обґрунтування прийняття рішення 

Взявши до уваги клопотання НЕК «Укренерго»  про надання дозволу на встановлення 

земельного сервітуту на земельні ділянки за межами населених пунктів Бурштинської  

міської територіальної громади з кадастровими номерами 2621287000:03:001:0940, 

2621287000:04:001:0266, загальною площею сервітуту 2,3533 га, шляхом укладення 

відповідних договорів між НЕК «Укренерго» та Бурштинською міською радою, 

керуючись Конституцією України, ст.ст.402,403 Цивільного кодексу України, ч.4 ст.76, 

ст.98, п. «б» «в-4» ч.1,ст.99,ст.ст.100,101,ст. 124-1.п.5.1 ст.186  Земельного кодексу України,  

ст.ст.16,18,26 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон  

енергетичних об’єктів», п.3,4 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради 

розроблено проєкт рішення «Про надання дозволу на встановлення  земельного сервітуту 

земельних ділянок за межами населених пунктів на території Бурштинської міської 

територіальної громади  НЕК «Укренерго» для затвердження міською радою. 

4.  Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом 

України права особи на оформлення права земельного сервітуту.  

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд:  

Наявність детального плану території (ДПТ): 

Містобудівна документація: відсутня 

Цільове та функціональне призначення: земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у  власність або користування громадянам чи юридичними особами) та для ведення 

фермерського господарства. 

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року.  

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо встановлення  земельного  сервітуту. 

Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                Володимир Копаниця 


