
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 серпня 2022 року                                                                                              № 65/37-22 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель масивів сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту села Дем’янів, 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 
 

 

Розглянувши подане до міської ради клопотання ТЗОВ «Гудвеллі Україна» про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель масивів 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Дем’янів 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та надану технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за 

межами населеного пункту села Дем’янів, за межами населеного пункту села Коростовичі 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, керуючись Земельним кодексом 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», 

«Про державний земельний кадастр», «Про охорону земель», «Про топографо геодезичну і 

картографічну діяльність», «Про оренду землі», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 

№2498-VIII, постановами КМУ № 476 від 05.06.2019 «Про проведення інвентаризації 

земель» та №1051 від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану» від 24.03.2022 № 2145-ІХ та інших нормативно-правових актів, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Дем’янів, 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, на земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 23,1355 га, в т. ч.: 

1.1. земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташовані за межами населеного пункту села 

Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 20,0936 га 

(невитребувані частки (паї)); 

1.2. земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташовані за межами населеного пункту села 

Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 3,0419 га, (проектні 

дороги). 

2.  Зареєструвати речові права на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовані за 



межами населеного пункту села Дем’янів, Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області, а саме: 

2.1. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1948 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0078 (невитребувана частка (пай)); 

2.2. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1949 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0084 (невитребувана частка (пай)); 

2.3. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1949 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0068 (невитребувана частка (пай)); 

2.4. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1949 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0070 (невитребувана частка (пай)); 

2.5. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1949 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0071 (невитребувана частка (пай)); 

2.6. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1949 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0063 (невитребувана частка (пай)); 

2.7. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1949 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0061 (невитребувана частка (пай)); 

2.8. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1949 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0057 (невитребувана частка (пай)); 

2.9. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,1950 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0085 (невитребувана частка (пай)); 

2.10. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1950 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0045 (невитребувана частка (пай)); 

2.11. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1951 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0073 (невитребувана частка (пай)); 

2.12. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва області площею 0,1951 га, з кадастровим 

номером 2621282000:06:001:0066 (невитребувана частка (пай)); 

2.13. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1951 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0062 (невитребувана частка (пай)); 

2.14. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1951 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0060 (невитребувана частка (пай)); 

2.15. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1951 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0059 (невитребувана частка (пай)); 

2.16. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1951 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0052 (невитребувана частка (пай)); 

2.17. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1951 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0043 (невитребувана частка (пай)); 

2.18. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1951 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0044 (невитребувана частка (пай)); 



2.19. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,6895 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0067 (невитребувана частка (пай)); 

2.20. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,6978 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0054 (невитребувана частка (пай)); 

2.21. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,7169 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0042 (невитребувана частка (пай)); 

2.22. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,8353 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0051 (невитребувана частка (пай)); 

2.23. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,8383 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0048 (невитребувана частка (пай)); 

2.24. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,8921 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0162 (невитребувана частка (пай)); 

2.25. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,9199 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0079 (невитребувана частка (пай)); 

2.26. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,9889 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0087 (невитребувана частка (пай)); 

2.27. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,0074 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0083 (невитребувана частка (пай)); 

2.28. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,0617 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0072 (невитребувана частка (пай)); 

2.29. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,0981 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0046 (невитребувана частка (пай)); 

2.30. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,0981 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0075 (невитребувана частка (пай)); 

2.31. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,0985 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0090 (невитребувана частка (пай)); 

2.32. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва області площею 1,1017 га, з кадастровим 

номером 2621282000:06:001:0064 (невитребувана частка (пай)); 

2.33. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,1615 га, з кадастровим номером 

2621284501:06:001:0080 (невитребувана частка (пай)); 

2.34. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,1708 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0069 (невитребувана частка (пай)); 

2.35. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,2072 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0041 (невитребувана частка (пай)); 

2.36. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2380 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0053 (проектна дорога); 

2.37. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4053 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0081 (проектна дорога); 



2.38. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3344 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0088 (проектна дорога); 

2.39. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2570 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0055 (проектна дорога); 

2.40. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2512 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0077 (проектна дорога); 

2.41. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1386 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0056 (проектна дорога); 

2.42. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2591 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0089 (проектна дорога); 

2.43. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2356 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0049 (проектна дорога); 

2.44. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1336 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0065 (проектна дорога); 

2.45. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2888 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0082 (проектна дорога); 

2.46. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1558 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0050 (проектна дорога); 

2.47. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1098 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0086 (проектна дорога); 

2.48. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1381 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0058 (проектна дорога); 

2.49. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0966 га, з кадастровим номером 

2621282000:06:001:0076 (проектна дорога). 

3. Провести державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки, вказані в пункті 

2, даного рішення. 

4. Міському голові Василю Андрієшину в місячний термін укласти договори оренди 

на земельні ділянки, вказані в пункті 2 даного рішення, терміном на 1 (один) рік, але в будь 

якому разі – до моменту державної реєстрації права власності (речових прав) спадкоємцями 

на зазначені земельні ділянки, з врахуванням коефіцієнту 8 % від нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

5. ТЗОВ «Гудвеллі Україна» в 10 (десяти) денний термін після підписання договорів 

оренди на земельні ділянки, вказані у пункті 1 даного рішення, зареєструвати речові права 

на них у встановленому законодавством порядку, про що повідомити земельно-екологічний 

відділ Бурштинської міської ради.  

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. 
 

 

 

       Міський голова                                                                            Василь АНДРІЄШИН 


