
проєкт 

Від 16.03. 2023 року                                                                    № 5091 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 

на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

трансформаторних підстанцій на території Бурштинської  

міської територіальної громади, Івано-Франківського району,  

Івано-Франківської області з передачею в оренду 

 

Розглянувши подане до міської ради клопотання ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про 

надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування трансформаторних підстанцій на території 

Бурштинської міської територіальної громади, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області з передачею в оренду відповідно ст.ст.12,76,93,122,123,124 

Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада      

вирішила: 

 

        1. Дати дозвіл ПАТ «Прикарпаттяобленерго», на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

трансформаторної підстанції, код КВЦПЗ 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії, з послідуючим 

укладанням договору оренди землі, а саме: 

1.1. в м. Бурштин по вул. В. Стуса, ЗТП-289, орієнтовною площею 0,0056 га; 

1.2. в м. Бурштин по вул. Січ. Стрільців, ЗТП-280, орієнтовною площею 0,0043 га; 

1.3. в м. Бурштин по вул. Січ Стрільців, ЗТП-274, орієнтовною площею 0,0054 га; 

1.4. в м. Бурштин по вул. Будівельників, ЗТП-272, орієнтовною площею 0,0060 га;  

1.5. в м. Бурштин по вул. Енергетиків, ЗТП-271, орієнтовною площею 0,0057 га; 

1.6. в м. Бурштин по вул. Міцкевича, РП-7, орієнтовною площею 0,0078 га; 

1.7. в м. Бурштин по вул. Р. Шухевича, ЗТП-278, орієнтовною площею 0,0054 га; 

1.8. в м. Бурштин по вул. Січ. Стрільців, ЗТП-275, орієнтовною площею 0,0052 га; 

1.9. в м. Бурштин по вул. Січ. Стрільців, ЗТП-276, орієнтовною площею 0,0053 га; 

1.10. в м. Бурштин по вул. Калуська, ЗТП-284, орієнтовною площею 0,0080 га; 

1.11. в м. Бурштин по вул. Калуська, РП-8, орієнтовною площею 0,0133 га; 

1.12. в м. Бурштин по вул. Міцкевича, ЗТП-281, орієнтовною площею 0,0116 га; 

1.13. в м. Бурштин по вул. Міцкевича, ЗТП-282, орієнтовною площею 0,0166 га; 

1.14. в м. Бурштин по вул. Л. Українки, ЗТП-372, орієнтовною площею 0,0071 га; 

1.15. в м. Бурштин по вул. Коротка, ЗТП-472, орієнтовною площею 0,0107 га; 

1.16. в м. Бурштин по вул. О. Басараб, ЗТП-486, орієнтовною площею 0,0137 га; 

1.17. в м. Бурштин по вул. М. Грушевського, ЗТП-369, орієнтовною площею 0,0149 га; 

1.18. в м. Бурштин по вул. Будівельників, ЗТП-412, орієнтовною площею 0,0102 га; 

1.19. в м. Бурштин по вул. В. Стуса, ЗТП-287, орієнтовною площею 0,0075 га; 

1.20. в м. Бурштин по вул. Коновальця, ЗТП-285, орієнтовною площею 0,0117 га; 

1.21. в м. Бурштин по вул. В. Стуса, ЗТП-288, орієнтовною площею 0,0182 га; 

1.22. в м. Бурштин по вул. В. Стуса, ЗТП-473, орієнтовною площею 0,0193 га; 

1.23. в м. Бурштин по вул. Коновальця, ЗТП-286, орієнтовною площею 0,0100 га; 

1.24. в м. Бурштин по вул. Калуська, ЗТП-436, орієнтовною площею 0,0102 га; 

1.25. в м. Бурштин по вул. В. Стуса, ЗТП-487, орієнтовною площею 0,0076 га; 

1.26. в с. Новий Мартинів по вул. Т. Шевченка, ЗТП-453, орієнтовною площею 0,0092 

га; 

1.27. в с. Озеряни по вул. І. Франка, ЗТП-387, орієнтовною площею 0,0142 га; 

1.28. в с. Бовшів, ЗТП-267, орієнтовною площею 0,0099 га; 



1.29. в с. Задністрянське по вул. Львівська, РП-2, орієнтовною площею 0,0150 га; 

1.30. в с. Задністрянське, проспект Шевченка, ЗТП-489,орієнтовною площею 0,0086 

га; 

1.31. в с. Насташине по вул.Я.Осмомисла, ЗТП-332,орієнтовною площею 0,0089 га; 

1.32. в с. Дем’янів по вул. І. Франка, ЗТП-377, орієнтовною площею 0,0056 га; 

        2. Розроблені та погоджені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Автор проекту   ___ _____ 2023р.                                        ______________   В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2023р.              ______________   М.Яцик 

      

Заступник міського голови ___ ______ 2023р.                   ______________  І.Драгун 

  

Юридичний відділ  ___ _______ 2023р.                              ______________  М.Михайлишин 

 



Секретар ради  ____ ________2023р.                                  ______________  Р.Іванюк                 

   

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ________2023 № ______ 
Про надання дозволу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування трансформаторних 

підстанцій на території Бурштинської міської ради, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області  

1.Юридична особа: 

ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  

Клопотання: від 26.12.2022 № 4759/02-27             

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

2.  Відомості про земельну ділянку 

Кадастровий  номер:  ___________________________________ 

Місце розташування (адреса): територія Бурштинської міської ради: м.Бурштин, с.Новий 

Мартинів, с.Бовшів, с.Задністрянське, с.Насташине, с.Дем’янів. 

Площа: орієнтовні площі: 0,0056 га, 0,0043 га, 0,0054 га, 0,0060 га, 0,0057 га, 0,0078 га, 0,0054 га, 

0,0052 га, 0,0053 га, 0,0080 га, 0,0133 га, 0,0116 га, 0,0166 га, 0,0071 га, 0,0107 га, 0,0137 га, 0,0149 

га, 0,0102 га, 0,0075 га, 0,0117 га, 0,0182 га, 0,0193 га, 0,0100 га, 0,0102 га, 0,0076 га, 0,0092 га, 

0,0142 га, 0,0099 га, 0,0150га, 0,0086 га, 0,0089 га, 0,0056 га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (в оренду). 

Вид використання: код КВЦПЗ 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і спору об’єктів передачі електричної енергії 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На замовлення ПАТ «Прикарпаттяобленерго» надається дозвіл на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування 

трансформаторних підстанцій, земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської 

міської ради розроблено проект рішення «Про надання дозволу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва та 

обслуговування трансформаторних підстанцій (код КВЦПЗ 14.02 для розміщення будівництва 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії)  на 

території Бурштинської міської ради, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області» 

для затвердження міською радою. 

Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом України 

права користування (оренди) землею. 

4. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна 

Наявність детального плану території (ДПТ): об’єкт енергетики 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для будівництва та обслуговування ЗТП - РП 

Правовий режим земельної ділянки: землі комунальної власності 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони 

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

Загальні засади виготовлення землевпорядної документації та порядок передачі земельних ділянок 

у власність чи користування зацікавленим особам відповідно до ст.ст. 12,76,93,122,123,124 

Земельного кодексу України та ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

6. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році 

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

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою особою своїх 

прав щодо встановлення меж та використання земельної ділянки з набуттям права оренди. 

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

 

 

Підготовив: 



Начальник земельно-екологічного відділу                                           В.М.Копаниця 


