
 

 

Проєкт 

 

 

    Від  05.04.2022 року                                                                               №4294                                        

м. Бурштин 

 

Про продовження дії договорів оренди (суборенди)  

земельних ділянок комунальної власності  

(несільськогосподарського призначення) під об’єктами  

нерухомості та ТС на період дії воєнного стану в Україні  

 

               Розглянувши  звернення депутата міської ради, голови постійної комісії міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяни Сенчини,  про необхідність 

продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної власності 

під об’єктами нерухомості та ТС, суб’єктів підприємницької діяльності, на період дії 

воєнного стану в Україні, враховуючи неврегульованість даного питання на 

законодавчому рівні, керуючись Законами України: «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ від 24.02.2022 року, Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», ст. ст. 25, 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», 

Земельним кодексом України, з метою забезпечення безперебійної  підприємницької 

діяльності юридичними та фізичними особами на території громади, міська рада  

                                                                  вирішила:  

1.Встановити, що на території Бурштинської міської територіальної громади договори  

оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної власності  (несільськогосподарського 

призначення)  для ведення іншої підприємницької діяльності під об’єктами нерухомості та 

ТС  термін дії яких спливає (сплив) в період із 24.02.2022 року вважаються продовженими 

до кінця воєнного стану та впродовж 30 (тридцяти) днів після його припинення чи 

скасування. 

2.Зобов’язати суб’єктів підприємницької діяльності, договори з якими будуть продовжені 

відповідно до пункту 1 даного рішення, в п’ятиденний термін з дня припинення чи 

скасування воєнного стану звернутися до міської ради щодо наміру продовження чи 

припинення дії зазначених договорів на загальних підставах. 

3.Земельно-екологічному відділу міської ради (Копаниця В.М.) забезпечити облік 

договорів оренди земельних ділянок зазначених в пункті 1 даного рішення та 

інформування суб’єктів підприємницької діяльності. 

4.Секретю міської ради Роману Іванюку забезпечити висвітлення даного рішення на сайті 

міської ради у встановлений законодавством термін. 

5. 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. 

 

 

 

Міський голова                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор проекту 02.04. 2022 р.                                                   ____________ Т. Сенчина  

 

Начальник загального відділу ________ 2022 р.                   _____________ М. Яцик  

 

Заступник міського голови ________ 2022 р.                        _____________ І. Драгун  

 

Юридичний відділ ________ 2022 р.                                      _____________ М. Михайлишин  

 

Секретар ради ________ 2022 р.                                             ______________ Р. Іванюк 
 
 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від 02.04.2022 №_____ Про 

продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної 

власності (несільськогосподарського призначення) під об’єктами нерухомості та ТС 

на період дії воєнного стану в Україні  

 

 

1.Фізична особа:                        Депутат міської ради Тетяна СЕНЧИНА  

Клопотання: № _______________ від 02.04.2022; вх. №_______________ від 

______.04.2022  

2. Відомості про земельні ділянки: Місце розташування (адреса): в межах території 

громади.  

3. Обґрунтування прийняття рішення У відповідності до Конституції України, Земельного 

кодексу України, Податкового кодексу України, , керуючись Законами України: «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 

2102-ІХ від 24.02.2022 року, Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», ст. ст. 25, 26 «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оренду землі»,  з метою забезпечення безперебійної  

підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами на території громади 

депутатом міської ради Тетяною СЕНЧИНОЮ розроблено проект рішення «Про 

продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної власності 

(несільськогосподарського призначення) під об’єктами нерухомості та ТС на період дії 

воєнного стану в Україні».  

4. Особливі характеристики ділянок - Наявність на ділянках будівель і споруд: так  

Цільове та функціональне призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування об’єктів комерційного призначення Правовий режим земельних ділянок: 

землі комунальної власності. 

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

визначено Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу 

України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» 

але спеціального законодавчого врегулювання даного питання немає . 

6. Фінансово-економічне обґрунтування. Реалізація рішення не потребує витрат міського 

бюджету, сприяє стабільному та безперервному  наповненню міського бюджету.  

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

прийняття розробленого проекту рішення стануть: стабільні надходження до бюджету 

громади за оренду землі, розвиток підприємництва.  

Доповідач: депутат міської ради                                                       Тетяна СЕНЧИНА.  

 

 

 

Підготовила: Депутат міської ради, голови постійної комісії міської ради з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, голова фракції ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА»      

 

 

                                                                         

                                                                                                              Тетяна СЕНЧИНА 



 

                                                       Бурштинському міському голові 

                           Андрієшину В.М.               

                                                                            депутат міської ради голова                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            постійної комісії  ради з питань фінансів,                                                                                                                         

                                                                            бюджету, планування соціально –                                                                                                                                                   

                                                                            економічного розвитку, інвестицій та                                                

                                                                            міжнародного співробітництва, голова                                             

                                                                            фракції ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» 

                                                                            Сенчина Т.М. 

                

 

                                                  Депутатське звернення 

щодо внесення на розгляд позачергової сесії міської ради проєкту рішення «Про 

продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної 

власності (несільськогосподарського призначення) під об’єктами нерухомості та ТС 

на період дії воєнного стану в Україні».  

 

                                               Шановний Василю Михайловичу ! 

 

                На території громади в оренді юридичних та фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності перебувають земельні ділянки термін оренди яких сплив або 

спливе в період із 24.02.2022 року (з дня введення воєнного стану в Україні і до його 

припинення чи скасування). 

                На даний час в Україні законодавчо не врегульовано дане питання (24 березня 

2022 року Верховна Рада прийняла в першому читанні, за основу та в 

цілому Законопроєкт №7178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», 

але він стосується виключно земель сільськогосподарського призначення (знаходиться на 

підписі у Президента). 

                З метою забезпечення безперебійної  підприємницької діяльності юридичними та 

фізичними особами на території громади та систематичного надходження платежів за 

оренду землі до бюджету громади прошу Вас включити до порядку денного тридцять 

першої позачергової сесії Бурштинської міської ради восьмого скликання, яка відбудеться 

05 квітня 2022 року, розроблений мною 02.04.2022 року проєкт рішення «Про 

продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної власності 

(несільськогосподарського призначення) під об’єктами нерухомості та ТС на період дії 

воєнного стану в Україні», що частково врегулює законодавчу прогалину з даного 

питання.  

 

Додаток: Проєкт рішення та пояснювальна записка на 2-х аркушах. 

 

З повагою, депутат міської ради, голова постійної  

комісії  ради з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку,  

інвестицій та міжнародного співробітництва,  

голова фракції ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА»  

                                                                                                Тетяна СЕНЧИНА 
 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39243

