
 

                                                                                                                                          проект 

Від 15.03. 2023 року                                                                  №5072 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

масивів сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту с.Діброва 

Бурштинської міської ради  Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області та передачу  

земельних  ділянок в оренду 

ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» 

 

Розглянувши подане до міської ради клопотання ТзОВ «Агрокомпанія 

Прикарпаття»  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту с.Діброва Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та надану 

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель масивів 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту с.Діброва 

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 відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель» від 19.10.2022 №2698 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 Діброва 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на 

земельні ділянки загальною площею 55,90 га, а саме: 

1.1. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,7127 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0083 (невитребувана частка (пай)); 

1.2. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0296 (невитребувана частка (пай)); 

1.3. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0295 (невитребувана частка (пай)); 

1.4. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4220 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0079 (невитребувана частка (пай)); 



1.5. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1702 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0294 (невитребувана частка (пай)); 

1.6. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5357 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0077 (невитребувана частка (пай)); 

1.7. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5149 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0082 (невитребувана частка (пай)); 

1.8. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3147 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0289 (невитребувана частка (пай)); 

1.9. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2089 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0078 (невитребувана частка (пай)); 

1.10. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3145 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0292 (невитребувана частка (пай)); 

1.11. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,8119 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0080 (невитребувана частка (пай)); 

1.12. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва області площею 0,2121 га, з кадастровим 

номером 2624485800:06:001:0293 (невитребувана частка (пай)); 

1.13. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,9766 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0076 невитребувана частка (пай)); 

1.14. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4782 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0287 (невитребувана частка (пай)); 

1.15. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3900 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0061 (невитребувана частка (пай)); 

1.16. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6035 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0069 (невитребувана частка (пай)); 

1.17. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5335 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0074 (невитребувана частка (пай)); 

1.18. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5297 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0075 (невитребувана частка (пай)); 

1.19. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0276 (невитребувана частка (пай)); 

1.20. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0278 (невитребувана частка (пай)); 

1.21. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0283 (невитребувана частка (пай)); 



1.22. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3141 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0282 (невитребувана частка (пай)); 

1.23. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3139 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0290 (невитребувана частка (пай)); 

1.24. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3148 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0274 (невитребувана частка (пай)); 

1.25. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3148 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0280 (невитребувана частка (пай)); 

1.26. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3147 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0279 (невитребувана частка (пай)); 

1.27. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3148 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0271 (невитребувана частка (пай)); 

1.28. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3147 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0286 (невитребувана частка (пай)); 

1.29. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3147 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0084 (невитребувана частка (пай)); 

1.30. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3141 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0657 (невитребувана частка (пай)); 

1.31. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3147 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0157 (невитребувана частка (пай)); 

1.32. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3139 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0270 (невитребувана частка (пай)); 

1.33. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0281 (невитребувана частка (пай)); 

1.34. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3146 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0273 (невитребувана частка (пай)); 

1.35. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0277 (невитребувана частка (пай)); 

1.36. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3140 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0272 (невитребувана частка (пай)); 

1.37. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3146 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0291 (невитребувана частка (пай)); 

1.38. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5711 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0065 (невитребувана частка (пай)); 



1.39. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4141 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0275 (невитребувана частка (пай)); 

1.40. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2106 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0658 (невитребувана частка (пай)); 

1.41. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5239 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:1230 (невитребувана частка (пай)); 

1.42. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1609 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0285 (невитребувана частка (пай)); 

1.43. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5739 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0052 (невитребувана частка (пай)); 

1.44. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1713 га, з кадастровим номером 

2624485800:06:001:0288 (невитребувана частка (пай)); 

1.45. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5895 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0066 (невитребувана частка (пай)); 

1.46. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4143 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0051 (невитребувана частка (пай)); 

1.47. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6043 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0067 (невитребувана частка (пай)); 

1.48. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6407 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0054 (невитребувана частка (пай)); 

1.49. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4736 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0071 (невитребувана частка (пай)); 

1.50. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,3883 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0401 (невитребувана частка (пай)); 

1.51. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,1719 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0048 (невитребувана частка (пай)); 

1.52. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,4142 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0070 (невитребувана частка (пай)); 

1.53. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,3913 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0058 (невитребувана частка (пай)); 

1.54 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5686 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0060 (невитребувана частка (пай)); 

1.55 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,8850 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0055 (невитребувана частка (пай)); 



1.56 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,0182 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0056 (невитребувана частка (пай)); 

1.57 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4517 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0081 (невитребувана частка (пай)); 

1.58 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,1315 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0050(невитребувана частка (пай)); 

1.59 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4859 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0062 (невитребувана частка (пай)); 

1.60 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,7394 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0063 (невитребувана частка (пай)); 

1.61 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,6267 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0053 (невитребувана частка (пай)); 

1.62 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,3312 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0047 (невитребувана частка (пай)); 

1.63 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,8120 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0059 (невитребувана частка (пай)); 

1.64 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0859 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0057 (невитребувана частка (пай)); 

1.65 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,3493 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0045 (невитребувана частка (пай)); 

1.66 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0974 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0049 (невитребувана частка (пай)); 

1.67 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6858 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0064 (невитребувана частка (пай)); 

1.68 на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,5921 га, з кадастровим номером 

2624485800:05:002:0068 (невитребувана частка (пай)); 

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

пункті 1, даного рішення. 

3. 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, встановивши орендну плату в розмірі 12% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, дійсної  на момент виникнення 

обов’язку по сплаті орендної плати за землю. 

4. ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття»  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.  



5. Координацію роботи з виконання 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   ___ _____ 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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земель 

масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту с.Діброва 

Бурштинської міської ради  Івано-Франківського району Івано-Франківської області та 

передачу  земельних  ділянок в оренду ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття»  

1. ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття»  

Клопотання: від  21.03.2023  № 47/2 

2.  Відомості про земельну ділянку 

Кадастровий  номер:                               2624485800:05:002:0083  

2624485800:06:001:0296                            2624485800:06:001:0295  

2624485800:05:002:0079                            2624485800:06:001:0294  

2624485800:05:002:0077                            2624485800:05:002:0082  

2624485800:06:001:0289                            2624485800:05:002:0078  

2624485800:06:001:0292                            2624485800:05:002:0080  

2624485800:06:001:0293                            2624485800:05:002:0076  

2624485800:06:001:0287                            2624485800:05:002:0061  

2624485800:05:002:0069                            2624485800:05:002:0074  

2624485800:05:002:0075                            2624485800:06:001:0276  

            2624485800:06:001:0278                           2624485800:06:001:0283  

2624485800:06:001:0282                            2624485800:06:001:0290  

2624485800:06:001:0274                            2624485800:06:001:0280  

2624485800:06:001:0279                            2624485800:06:001:0271  

2624485800:06:001:0286                            2624485800:06:001:0084  

2624485800:06:001:0657                            2624485800:06:001:0157  

2624485800:06:001:0270                            2624485800:06:001:0281  

2624485800:06:001:0273                            2624485800:06:001:0277  

2624485800:06:001:0272                            2624485800:06:001:0291  

2624485800:05:002:0065                            2624485800:06:001:0275  

2624485800:06:001:0658                            2624485800:05:002:1230  

2624485800:06:001:0285                            2624485800:05:002:0052  

2624485800:06:001:0288                            2624485800:05:002:0066  

2624485800:05:002:0051                            2624485800:05:002:0067  

2624485800:05:002:0054                            2624485800:05:002:0071  

2624485800:05:002:0401                            2624485800:05:002:0048  

2624485800:05:002:0070                            2624485800:05:002:0060  

2624485800:05:002:0055                            2624485800:05:002:0056  

2624485800:05:002:0081                            2624485800:05:002:0050             

2624485800:05:002:0062                            2624485800:05:002:0047  

2624485800:05:002:0063                            2624485800:05:002:0053  

2624485800:05:002:0047                           2624485800:05:002:0059  

2624485800:05:002:0057                            2624485800:05:002:0045  

2624485800:05:002:0049                           2624485800:05:002:0064  

2624485800:05:002:0068  

Місце розташування (адреса): с.Діброва 

Площа: 55,90 га 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (оренда) 

Вид використання:  для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 



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  від 

19.10.2023 №2698 та інших нормативно-правових актів для розгляду міською радою. 

4. Мета прийняття рішення  

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом 

України права особи на оформлення права власності та користування (власності) на 

землею. 

5. Особливі характеристики ділянки 

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

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній.  

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення  

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність 

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, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 

8. Наслідки прийняття розробленого проекту рішення 

Оформлення права використання (власності) земельної ділянки. 

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

 

 

 

 

 


