
 

 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,  

КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ 

 

МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ У КОЛОМИЙСЬКОМУ РАЙОНІ ТА М.КОЛОМИЇ  

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

АЛЬБОМ-АТЛАС 

з резервування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, 

для учасників антитерористичної операції  

на території Коломийського району Івано-Франківської  області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

Гвіздецька селищна рада Коломийського району 
 

 
 

 
                                           -    межа населеного пункту 

   

                                   -    зарезервований  масив земельних ділянок   

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

Ур. «Під Слобідкою» за межами 10,00 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623255200:05:002: рілля  Не має 

 

 

 

10,00 га 



 

Воронська сільська рада Коломийського району 

 

 
  
 
                                            -   межа населеного пункту         
              

                                                      -    зарезервований  масив земельних ділянок 
 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с. Ворона» За межами 28,9895 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623280900:02:005:1000 пасовище -  Не меліорована 

 

28,9895 га 



 
Жукотинська сільська рада Коломийського району 

 

 
  

 

 

 -   межа населеного пункту 
 

                                     -    зарезервований  масив земельних ділянок   

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с. .Богородичин 

ур.»Квасюкове» 
за межами 30,00 

Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623282200:02:002:1002 пасовище 46 е Не має, не меліорована 

 

30,00 га 



 

Загайпільська сільська рада Коломийського району 

 

 
 

 

 -   межа населеного пункту 
 

                                     -    зарезервований  масив земельних ділянок   

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с. Загайпіль ур.»Кадуб» За межами 16,9755 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623282400:02:002:1000 рілля 45 е меліорована 

 

 

 

16.9755 га 



 

 

Іванівецька сільська рада Коломийського району  
 

 

 

                                                    -      межа населеного пункту 

                               -    зарезервовані  масиви земельних ділянок   

Експлікація земельної ділянки 

 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

«Гроцманівка» За межами 2,3 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623282500:02:003 пасовище 27 е Меліорована, відсутні 

 

2,3 га 



 

 

Коршівська сільська рада Коломийського району 

 

 
 

         

                                            -    межа населеного пункту 

                                     -    зарезервований  масив земельних ділянок   

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

«Міньорка» За межами 10,5784 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623283000:04:001:0201 пасовище 18 е Не має 

 

 

 

10,5784 га 



 

Корницька сільська рада Коломийського району 

 

 
                  
                                     
 
                                       -    зарезервований  масив земельних ділянок   

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Грушів за межами 6,0 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
- пасовище  Не має 

 

6,0 га 



Ліснослобідська сільська рада Коломийського району 

 

 
 

 

 

                                          -   межа населеного пункту 

                  -    зарезервований  масив земельних ділянок   

 -    земельна ділянка, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність учасникам антитерористичної операції  

 
 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Л.Слобідка ур.»Двір» за межами 6,7615 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623283400:03:021:0002 пасовище  Не має 

 

 

3,50 га 

3,2615 га 



 

Ліснослобідська сільська рада Коломийського району 

 

 
 

 
                             
                              -   межа населеного пункту 

                 -    зарезервований  масив земельних ділянок   
Експлікація земельної ділянки 

 

Місцезнаходення зарезервованої земельної ділянки 

площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Л.Слобідка ур.»Верхова» за межами  6,2196 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623283400:03:005:0001 пасовище  Не має 

 

 

6,2196 га 



 

 

Ліснохлібичинська сільська рада Коломийського району 

 

 
 

    -   земельна ділянка, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність   учасникам антитерористичної операції 

 

        -   межа населеного пункту 
 

                                                            -    зарезервований  масив земельних ділянок   

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Л.Хлібичин  за межами 6,0 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623283600:02:001: пасовище  Не має 

 

 

 

5,2 га 

0,8 га 



 

Остапківська сільська рада Коломийського району 
 

 
 

                                                      -    земельна ділянка, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність   учасникам антитерористичної операції 
 
                                            -   межа населеного пункту         
              

                                                      -    зарезервований  масив земельних ділянок 
 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с. Остапківці ур. 

«Прикмиське» 
За межами 10,1302  

Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623285300:03:001:0050 рілля - Не має 

 

10,000 га 

0,1302 га 



Сідлищенська сільська рада Коломийського району 

 

 

 

 

 
                                          -   межа населеного пункту         
                                       -    зарезервований  масив земельних ділянок   

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Станіславівка,  

ур ”Коло Міняйлюка” 
за межами 11,2781 

Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623286200:02:001:0018 пасовище  Не має 

 

11,2781 га 



 

Товмачицька сільська рада Коломийського району 
 

 
 

                         -    земельні ділянки, які внесено до Державного земельного кадастру   

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

ур. «Монастирики» за межами 0,60 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623287200:02:006:1001 чагарники  Не меліорована 

 

 

 

0,60 га 



 

Торговицька сільська рада 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
             
                   -   межа населеного пункту         
              

                                                      -    земельна ділянка, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність   учасникам антитерористичної операції 

 

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи 

за межами 

с. Торговиця за  межами  1,5 
Для  ведення особистого селянського 

господарства 
- рілля  немає 

 

0,72 га 0,78 га 



 

Черемхівська сільська рада 

 

 

 

  
                
 
 
 
 
 
 

 ур. «Колієве» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  -   межа населеного пункту         
              

                                          -    зарезервований  масив земельних ділянок 
 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с. Черемхів ур. «Козієве» за  межами  8,1828  
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623288600:02:001:1000 пасовище 

176 є; 134; 

222 
меліоровані 

 
 

 

8,1828 га 



Шепарівцівська сільська рада Коломийського району 
 

 

                                                                                                                                                                         

 

                          -    межі населеного пункту 

                                   -    зарезервовані  масиви земельних ділянок   

  

Експлікація зарезервованих  земельних ділянок 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Шепарівці За межами 3,0  Для ведення садівництва 2623288700:03:001: пасовище  Охоронна зона ЛЕП 10 кВ 

 

 

3,0 га 



 

с. Тростянка, Матеївецької сільської ради ОТГ, Коломийського району 

 

 
 

                                             -  межі населеного пункту 

 

                            -    зарезервований  масив земельних ділянок 

 
 

Експлікація земельної ділянки 

 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Тростянка ур.»Селище» за межами  2,4 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
- пасовище 188 в Не має, меліорована 

 

 

 

 

2,4 га 



с. Пилипи, Матеївецької сільської ради ОТГ, Коломийського району 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 
                                             -  межі населеного пункту 

 

                            -    зарезервований  масив земельних ділянок 

    Експлікація земельної ділянки 

 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с.Пилипи ур.”П’ядицьке” за межами 3,2 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
-  176  л Не має 

 

 

3,2 га 



 

Печеніжинська селищна рада ОТГ, Коломийського району 

 

 

 

                          -    межі населеного пункту 

                                   -    зарезервовані  масиви земельних ділянок   

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) 
назва урочища, вулиці 

в межах чи за 

межами 

«Глоди» За межами 19,4233 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
2623255700:02:002:0714 рілля  Не має 

 

 

 

 

 

 

19,4233 га 



с. Сопів, Печеніжинська селищна рада ОТГ, Коломийського району 

  

 
 

                                        - межа населеного пункту 
 

                               -    зарезервований масив земельних ділянок   

 

Експлікація земельної ділянки 

Місцезнаходження зарезервованої земельної 

ділянки 
площа, га цільове призначення земельної ділянки 

кадастровий номер 

земельної ділянки (при 

наявності) 

угіддя 

агровироб-

нича група 

грунтів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) назва урочища, вулиці 
в межах чи за 

межами 

с. Сопів ур.»Царина» 
За  межами 

населеного пункту 
20,00 Для особистого селянського господарства 2623286900:02:003:1002 пасовище 176 л. Не має 

 

 
 

 

20,00 га 


