
проєкт 

Від 10.08. 2022 року                                                                                                            № 4599 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель  

ТОВ «Захід-Агро МХП» за межами населеного  

пункту села Юнашків 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Захід-Агро МХП» та подану технічну документацію 

із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення в масиві 

земель  для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва за межами 

населеного пункту села Юнашків Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

та надання їх у користування на умовах оренди, керуючись Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», ст.ст.12,122,186, пунктом 27 

Перехідних положень  Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26  Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

         1 Затвердити ТОВ «Захід–Агро МХП» технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

загальною площею 19,0411 га, що розташовані за межами населеного пункту  села 

Юнашків Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, а саме: 

         1.1. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,3851 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0452; 

         1.2. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,4874 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0531; 

          1.3. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,2875 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0443; 

          1.4. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,3011 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0448; 

          1.5. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,4669 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0440; 

          1.6. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,3477 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0449; 

          1.7. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,3463 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0445; 



          1.8. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,3567 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0441; 

          1.9. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного пункту села 

Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,6272 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0437; 

          1.10. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4874 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0531; 

          1.11. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,5031 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0526; 

          1.12. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6478 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0521; 

          1.13. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4308 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0530; 

          1.14. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3448 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0455; 

          1.15. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6476 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0537; 

          1.16. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4437 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0536; 

          1.17. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6733 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0533; 

          1.18. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6482 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0534; 

          1.19. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6273 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0446; 

          1.20. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6481 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0529; 



          1.21. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4589 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0517; 

          1.22. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4590 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0528; 

          1.23. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4471 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0525; 

          1.24. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2745 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0524; 

          1.25. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4837 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0516; 

          1.26. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6733 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0535; 

          1.27. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6732 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0522; 

          1.28. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,6478 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0518; 

          1.29. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4232 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0405; 

          1.30. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2900 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0515; 

          1.31. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4150 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0519; 

          1.32. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2748 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0532; 

          1.33. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2748 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0527; 



          1.34. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4712 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0453; 

          1.35. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4454 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0436; 

         1.36. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3693 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0444; 

         1.37. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3676 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0523; 

         1.38. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4828 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0520; 

         1.39. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3850 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0439; 

         1.40. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3539 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0438; 

         1.41. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3445 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0442; 

         1.42. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4548 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0447; 

         1.43. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населеного 

пункту села Юнашків, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3507 га, з відповідним кадастровим номером 2624487500:02:001:0454 

        2. Надати ТОВ «Захід -Агро МХП» земельні ділянки, зазначені  в пункті 1 даного 

рішення у користування на умовах оренди терміном на 1 рік. 

        3. Встановити  річну орендну плату в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Івано-Франківській області. 

        4. Зобов’язати ТОВ «Захід –Агро МХП» укласти з міською радою договір оренди 

землі, згідно пункту 27 Перехідних положень  Земельного кодексу України. 

        5. Координацію роботи з виконанням даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

        6.  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                                    ________ 2022 р.         __________         В.Копаниця 

 

Начальник загального відділу           ________ 2022р.         __________         М.Яцик 

 

Заступник міського голови                ________ 2022 р.        __________         І.Драгун 

   

Юридичний відділ                              ________ 2022 р.        __________       ______________ 

 

Секретар ради                                      ________ 2022 р.       __________         Р.Іванюк 

 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________ 2022 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель  

ТОВ «Захід-Агро МХП» за межами населеного  пункту с. Юнашків 

1Фізична особа: 

П.І.П.: ТОВ  «Захід-Агро МХП» 

Клопотання: від 11.05.2022 року  № 1477/02-27         

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): за межами населеного пункту села Юнашків 

Кадастрові номери: 2624487500:02:001:0452;    2624487500:02:002:0531; 

2624487500:02:001:0447;  2624487500:02:001:0454 

Площа:  19,0411 га 

Вид використання: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Цільове призначення: землі сільськогосподарського призначення 

3. Обґрунтування прийняття рішення  
Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

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

ст.ст.12,122,186, пунктом 27 Перехідних положень  Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26  

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», земельно-екологічним відділом 

розроблено проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель ТОВ «Захід-Агро» за межами населеного  пункту с.Юнашків 

для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення  
Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом 

України на оформлення права користування (власності) на землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення 

Правовий режим земельних ділянок: для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва. 

Розташування в зеленій зоні:  

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  18.02.2022 року. 

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

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 

 

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

 

Підготовив: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                    Володимир Копаниця 


