
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 08 грудня 2022 року                                                                                               № 56/40-22 

м. Бурштин 
 
Про укладання договорів оренди на земельні ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(невитребувані частки (паї), які розташовані в масиві земель 

сільськогосподарського призначення за межами  

населеного пункту села Юнашків Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області 
 
 

Розглянувши подане до міської ради клопотання ТОВ «Захід-Агро МХП» про 

укладання договорів оренди на земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, які розташовані в масиві земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Юнашків 
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 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, постановою КМУ №476 від 05.06.2019 та 

рішенням Бурштинської міської ради від 27 серпня 2022 року № 20/18-21 «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель масивів 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Юнашків 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області» іншими нормативно-правовими 
актами, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Передати в оренду ТОВ «Захід-Агро МХП» земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані в масиві земель 
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Юнашків 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області загальною площею 19,0411 га 
(невитребувані частки (паї)): 

1.1. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.2.  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 (невитребувана 
частка (пай)); 

1.3. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.4. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.5. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.6. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.7. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.8. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.9. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.10. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.11. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.12. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.13. 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 (невитребувана частка (пай); 
1.14. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.15. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.16. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.17. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.18. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.19. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.20. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.21. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.22. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.23. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.24. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.25. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.26.  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 (невитребувана 
частка (пай)); 

1.27. 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 (невитребувана частка (пай)); 



1.28. 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 (невитребувана частка (пай )).; 
1.29. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.30. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.31. земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного пункту села 
Юнашкі Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,4590 га, з 

відповідним кадастровим номером 2624487500:02:002:0528 (невитребувана частка (пай)); 
1.32. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.33. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.34. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.35. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.36. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.37. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.38. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.39. 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 (невитребувана частка (пай)); 

1.40. 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 (невитребувана частка (пай)); 



1.41. 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 (невитребувана частка (пай)); 
1.42. 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 (невитребувана частка (пай)).  

2. Міському голові Василю Андрієшину в місячний термін укласти договори 
оренди на земельні ділянки, вказані в пункті 1 даного рішення, терміном на 7 (сім) років, 

але в будь якому разі до моменту державної реєстрації права власності (речових прав) 
спадкоємцями на зазначені земельні ділянки, з врахуванням коефіцієнту 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначених у пункті 1 даного рішення. 

3. ТОВ «Захід-Агро МХП» в 10 (десяти) денний термін після підписання договорів 
оренди на земельні ділянки зазначені у пункті 1 даного рішення, зареєструвати речові 

права на них у встановленому законодавством порядку, про що повідомити земельно-
екологічний відділ Бурштинської міської ради. 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 
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 і 
заступника міського голови Івана Драгуна. 

 
 

 
 

       Міський голова                                                                     Василь АНДРІЄШИН 


