
проект 

від 17.03.2023 року                                                                             № 5098 

м. Бурштин 

 

Про затвердження умов проведення 

земельних торгів у формі аукціону з 

продажу прав оренди (емфітевзису, 

суперфіцію) на земельну ділянку, площею 

17,1781 га для ведення фермерського 

господарства за межами населеного села 

Новий Мартинів, кадастровий номер 

2621287000:04:001:0266 та продаж права 

оренди на неї на конкурентних засадах (на 

земельних торгах у формі електронного 

аукціону)  

 

Керуючись статтями 12, 122, 134, 135, 136 Земельного кодексу України, 

постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051, від 22.09.2021 р. 

№ 1013, статтею 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі», статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Бурштинської міської ради від 29 червня 2021 року №05/14-21 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за землю на території 

Бурштинської міської територіальної громади», міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 17,1781 га, 

кадастровий номер 2621287000:04:001:0266, що розташована: Івано-Франківська 

область, Івано-Франківський район, за межами населеного пункту села Новий 

Мартинів, код виду цільового призначення земель згідно Класифікатора видів 

цільового призначення земельних ділянок – 01.02; категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення; цільове призначення - для ведення фермерського 

господарства; використання - для багаторічних насаджень плодів, ягід, лікарських 

трав, на конкурентних засадах (земельних торгах). 

2. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою в розмірі 5 (п’ять) % від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

3. Встановити строк оренди земельної ділянки: 25 (двадцять п’ять) років. 

4. Інші умови користування земельною ділянкою: 

4.1 відомості про зареєстроване обмеження у використанні земельної 

ділянки: вид обмеження: Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, 

електронних комунікаційних мереж, трубопроводів, інших лінійних комунікацій; дата 

державної реєстрація обмеження: 26.12.2022; обліковий номер частини земельної 

ділянки: 2621287000:04:001:0266:0703:00000001; Відомості про суб'єкта речового 

права: вид речового права: Договір про встановлення земельного сервітуту від 

15.12.2022 №0266; площа: 2,3464 га; найменування юридичної особи: ПАТ "НЕК 

"УКРЕНЕРГО"; код ЄДРПОУ юридичної особи: 00100227 

5. Земельна ділянка, право оренди на яку виставляється на земельні торги, 

не може відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися в користування до 

завершення торгів. 



6. Торги провести в порядку визначеному статтями 135 - 139 Земельного 

Кодексу України. 

7. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

встановити у межах термінів, визначених пунктом 6 статі 137 Земельного кодексу 

України. 

8. Зобов’язати Переможця земельних торгів на виконання частини 24 статті 

137 Земельного Кодексу України відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту 

до проведення земельних торгів. 

9. Уповноважити міського голову Василя АНДРІЄШИНА, або уповноважену 

особу з правом підпису, від імені Організатора підписати протокол про результати 

торгів, договір оренди земельної ділянки, право оренди якої виставляється на земельні 

торги, та інші документи з питань проведення земельних торгів. 

10. Затвердити проект договору оренди землі згідно Додатку. 

11.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну 

Федів та заступника міського голови Івана Драгуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту                                   ________ 2023 _____________ В. М. КОПАНИЦЯ 

 

Начальник загального відділу         ________  2023 _____________ М. П. ЯЦИК 

 

Заступник міського голови              ________  2023 _____________ І. О. ДРАГУН 

 

Начальник юридичного відділу      ________  2023 __________ М. Я. МИХАЙЛИШИН 

 

Секретар ради                                   ________  2023  _____________ Р. С. ІВАНЮК 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________ 2023 № ____ 

 

Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з 

продажу прав оренди (емфітевзису, суперфіцію) на земельну ділянку, площею 

17,1781 га для ведення фермерського господарства за межами населеного села 

Новий Мартинів, кадастровий номер 2621287000:04:001:0266 та продаж права 

оренди на неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі 

електронного аукціону) 

 

1. Автор проекту: Земельно-екологічний відділ Бурштинської міської ради 

2. Відомості про земельну ділянку для включення до Переліку земельних 

ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги (аукціони)  

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

Мартинів 

Кадастровий номер: 2621287000:04:001:0266, площею 17,1781 га  

Вид використання: для ведення фермерського господарства.  

3. Обґрунтування прийняття рішення  
Керуючись статтями 12, 122, 134, 135, 136 Земельного кодексу України, 

постановами Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 року № 220, від 17.10.2012 

року № 1051, від 22.09.2021 р. № 1013, статтею 288 Податкового кодексу України, 

Законом України «Про оренду землі», статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Бурштинської міської ради від 29 червня 2021 

року №05/14-21 «Про встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за 

землю на території Бурштинської міської територіальної громади», земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проект рішення «Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі 

аукціону з продажу прав оренди (емфітевзису, суперфіцію) на земельну ділянку, 

площею 17,1781 га для ведення фермерського господарства за межами населеного села 

Новий Мартинів, кадастровий номер 2621287000:04:001:0266 та продаж права оренди 

на неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)» 

для прийняття міською радою. 

4. Мета прийняття рішення: збільшення дохідної частини місцевого бюджету 

від оренди землі. 

5. Особливі характеристики ділянки 
Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов.  

Наявність детального плану території (ДПТ): 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення  

Правовий режим земельної ділянки: Комунальної власності  

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 потребує додаткових витрат міського бюджету 

землевпорядної документації 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення  



Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане надання в 

користування на умовах оренди земельної ділянки комунальної власності, 

надходження до бюджету додаткових коштів, створення робочих місць. 

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

 

Підготовив: 

 

Начальник земельно-екологічного відділу                           Володимир КОПАНИЦЯ 


