
 

Земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, право на які зареєстровано 

№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

КУЛЬТУРА 

1 

Івано-Франківський 
академічний обласний 
український музично-

драматичний театр імені 
Івана Франка 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Незалежності, 42 

0,8858 2610100000:06:003:0192 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №132503 від 22.09.2010 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  30.12.2020 

року 

2 
Івано-Франківська 

обласна філармонія імені 
Іри Маланюк 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Л.Курбаса, 3 

0,2040 2610100000:05:001:0069 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №080764 від 14.10.2004 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  11.02.2021 

року 

3 
Івано-Франківська 

обласна бібліотека для 
дітей 

м. Івано-Франківськ,  
пл. Міцкевича, 2 

0,0431 2610100000:05:001:0295 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №135215 від 11.12.2008 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  30.12.2020 

року 

4 

Івано-Франківська 
обласна універсальна 

наукова бібліотека                  
ім. І. Франка 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Академіка 
Сахарова, 30 

0,0606 2610100000:20:002:0120 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №139469 від 07.02.2008 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  31.12.2020 

року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

5 
Івано-Франківський 
краєзнавчий музей 

 Верховинський район, 
селище Верховина,             

вул. Франка, 5а 
0,0663 2620855100:02:002:0860 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано на історико-

краєзнавчий музей серія 
ЯЯ №128378 від 29.12.2012 

року 

 

Верховинський район,  
с. Криворівня,  

присілок Москалівка, 
40 

0,1518 2620885501:02:002:0032 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №136840 від 27.12.2010 

року 

 

Верховинського район,  
с. Криворівня,  

присілок Усті-І, 4 
0,2766 2620885501:02:002:0178 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126580 від 09.12.2011 

року 

 

Верховинський район, 
с. Криворівня   

присілок Заріччя, 44 
0,0800 2620885501:01:001:0055 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №136841 від 27.12.2010 

року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Б. Лепкого, 27/1 

0,0360 2610100000:06:002:0248 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.12.2020 року  

Рішення. № 156-6/2021 
від 23.04.2021 “Про 

погодження технічної 
документації із 

землеустрою щодо 
встановлення меж 
частини земельної 

ділянки, на яку 
поширюється право 

сервітуту,  
на вул. Б.  Лепкого, 27/1 у  

м. Івано-Франківську” 

Городенківський 
район, 

 с. Торговиця,  
вул. Шевченка, 70 

0,0966 2621685801:01:003:0098 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  30.10.2017 року 

Рішенням № 630-17/2017 
від 15.09.2017. надано у 
постійне користування 

земельну ділянку 

6 
Музей мистецтв 

Прикарпаття 
м. Івано-Франківськ,   

майдан Шептицького, 8 
0,1771 2610100000:05:001:0275 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Івано-

Франківському обласному 
художньому музею серія 

ЯЯ №139922 від 23.04.2010 
року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  04.05.2018 

року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

м. Рогатин,                              
вул. Роксолани, 10 

0,0643 2624410100:01:035:0011 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Івано-

Франківському обласному 
художньому музею серія 

ЯЯ №133250 від 25.12.2009 
року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  04.05.2018 

року  

7 
Івано-Франківське 

фаховий музичний коледж 
імені Дениса Січинського 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 

44б 
0,6472 2610100000:04:003:0068 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №139410 від 24.04.2008 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  30.12.2020 

року 

8 

Національний музей 
народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття          
ім. Й. Кобринського 

м. Коломия,                        
вул. Театральна, 25 

0,3351 2610600000:17:006:0100 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 21.12.2018 року 

Рішенням  
№ 1019-26/2018 
 від 07.12.2018. 

затверджено  технічну 
документацію  

м. Коломия,                       
вул. Чорновола, 43б 

0,1056 2610600000:18:001:0079 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Коломийському 

музею народного 
мистецтва  Гуцульщини та 

Покуття ім. Й. Кобринського 
серія ЯЯ №126288 від 

03.04.2009 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 05.04.2019 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

9 
Калуський коледж 

культури і мистецтв 
м. Калуш,  

вул. Ковжуна, 44, 46 
0,7323 2610400000:14:005:0010 

Державний акт на право 
постійного користування 
серія ЯЯ №131698 від 

31.05.2012 року 

 

10 

Івано-Франківський 
обласний музей 

визвольної боротьби імені 
Степана Бандери 

Калуський район,                 
с. Старий Угринів,  

вул. Степана Бандери 
48 

0,9247 2622886702:01:001:0225 

Державний акт на право 
постійного користування 
серія ЯЯ №126928 від 

29.12.2012 року 

 

0,1100 2622886702:01:001:0193 

Державний акт на право 
постійного користування 
серія ЯЯ №131557 від 

23.07.2012 року 

 

11 

Івано-Франківський 
академічний обласний 

театр ляльок ім. Марійки 
Підгірянки 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Січових Стрільців, 

27а 0,1402 2610100000:05:001:0179 

Право постійного 
користування зареєстровано 

в Державному  реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно від 10.07.2018 року 

Рішенням № 884-22/2018 
від 22.06.2018. надано 

земельну ділянку в 
постійне користування 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Незалежності, 10а 

ОСВІТА  

12 

Івано-Франківський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

м. Івано-Франківськ, 
пл. Міцкевича, 3 

0,1085 2610100000:05:001:0270 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №135211 від 04.12.2008 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 24.11.2020 року 

13 

Івано-Франківський 
обласний державний 

центр науково-технічної 
творчості учнівської 

молоді Івано-Франківської 
обласної ради 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Короля Данила, 7 

0,0775 2610100000:04:004:0133 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126367 від 29.04.2009 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 25.11.2020 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

14 

 
 
 
 
 

Івано-Франківський 
обласний державний 

центр туризму і 
краєзнавства учнівської 

молоді 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Нечуя-Левицького, 

19 
0,1616 2610100000:01:010:0020 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №080939 від 01.12.2005 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 01.03.2019 року 

Яремчанська міська 
рада, селище Ворохта,  

вул. Данила 
Галицького, 14, 14а, 

14б 

0,3900 відсутній 

Державний акт на право 
користування землею 

видано обласній станції 
юних туристів серія  

Б №023987 від 1991 року 

 

Тисменицький район,  
с. Рибне,  

вул. І. Франка, 1а 
1,1050 2625885001:01:001:0006 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №080769 від 18.10.2004 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.06.2021 року 

1,6576 2625885001:01:001:0007 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №080770 від 18.10.2004 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.06.2021 року 

2,1121 2625885001:01:001:0008 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №080771 від 18.10.2004 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.06.2021 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

Городенківський район, 
с. Незвисько, вул. 
Білогірська, 36а  

0,1054 2621682301:01:002:0002 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125527 від 21.11.2006 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 27.02.2019 року 

м. Яремче,  
вул. Свободи, 236 

0,3600 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Яремчанській 

туристичній базі "Прут" 
серія Б №024568 від 1991 

року 

 

Яремчанська міська 
рада, с. Яблуниця, 

участок Село  
(кут Село), 76 б  

0,4300 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею серія ІІ-ІФ  
№002352 від 28.03.1995 

року 

 

Косівський район, 
селище Кути,  

вул. Снятинська, 21 
0,1535 2623655400:02:001:0004 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею серія І-ІФ  №000522 
від 02.03.2004 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 01.12.2021 року 

Рожнятівський район, 
с. Ріпне,  

вул. Шевченка, 95а 
0,0877 2624884601:01:003:0072 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею серія ЯЯ №126515 
від 14.10.2011 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 10.12.2018 року 

м. Коломия,  
вул. Козацька, 1 

0,4829  2610600000:05:005:0096 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  28.12.2021 року 

 
 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

15 
Івано-Франківська 

обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Шухевичів, 16а 

1,5400 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею серія ІІ-ІФ №000509 
від 12.12.1996 року 

Рішенням № 727-19/2017 
від 22.12.2017. надано 

згоду на відновлення меж 
земельних ділянок 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Шухевичів, 21 

0,3202 2610100000:06:004:0459 

Рішенням  
№ 1075-27/2019 від 

15.02.2019. затверджено 
технічну документацію із 

землеустрою 
 

16 

Івано-Франківський 
академічний ліцей-

інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

Івано-Франківська 
міська рада, 
с. Микитинці, 

вул. Юності, 13 

1,8684 2610193001:16:001:0013 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Івано-

Франківському обласному 
ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із 

сільської місцевості серія 
ЯЯ №080891 від 12.09.2005 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 24.11.2020 року 

17 

Івано-Франківський 
навчально-

реабілітаційний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради 

Івано-Франківська 
міська рада,  
с. Угорники, 

 вул. Тополина, 6 

6,6810 2610196601:13:006:0101 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Івано-Франківській 
загальноосвітній обласній 
середній школі-інтернату 

серія ЯЯ №132596 від 
21.09.2010 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 25.11.2020 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

18 

Івано-Франківська 
обласна рада 

(Комунальний вищий 
навчальний заклад 

“Коломийський 
педагогічний коледж 
Івано-Франківської 

обласної ради”) 

м. Коломия,  
вул. Петлюри, 50 

0,5509 2610600000:17:003:0029 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Івано-Франківській 

обласній раді серія ЯЯ 
№131687 від 30.05.2012 

року 

 

м. Коломия, 
 вул. І. Франка, 4 

0,0645 2610600000:17:004:0092 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Івано-Франківській 

обласній раді серія ЯЯ 
№131688 від 30.05.2012 

року 

 

м. Коломия, 
 вул. І. Франка, 8,  

8а-е 
0,2512 2610600000:17:004:0097 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  21.11.2013 року 

 

м. Коломия, 
 вул. І. Франка, 10, 10а 

0,3996 2610600000:17:004:0098 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  21.11.2013 року 

  

м. Коломия, 
вул. І. Франка, 12 

0,2718 2610600000:17:004:0099 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  21.11.2013 року 

  

19 

Калуська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат I-III ступенів № 1 
Івано-Франківської 

обласної ради 

м. Калуш,  
вул. Львівська, 23 

3,6187 2610400000:22:002:0022 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126142 від 14.09.2007 

року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

20 

Калуська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат I-III ступенів № 2 
Івано-Франківської 

обласної ради 

м. Калуш,               
вул. Франка, 4 

0,1035 2610400000:14:005:0006 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126138 від 19.09.2007 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.12.2017 року 

м. Калуш, 
 вул. Степана Бандери, 

26 та 
 вул. Коцюбинського, 5 

2,0094 2610400000:14:007:0002 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126139 від 19.09.2007 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 26.12.2017 року 

м. Калуш, 
 вул. Коцюбинського, 

28 
0,3175 2610400000:16:006:0044 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126141 від 19.09.2007 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.12.2017 року 

м. Калуш, 
 вул. Коцюбинського, 6 

0,1281 2610400000:15:001:0016 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126140 від 19.09.2007 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 26.12.2017 року 

21 

Вигодський навчально-
реабілітаційний центр 

Івано-Франківської 
обласної ради 

Долинський район, 
селище Вигода, 

 вул. Данила 
Галицького, 7 

2,9977 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею видано Вигодській 
спецшколі-інтернат  

серія ІІ-ІФ №002620 від 
06.04.1999 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

22 

Долинський обласний 
центр соціальної 

підтримки дітей та сімей 
"Теплий дім"  

Івано-Франківської 
обласної ради 

м. Долина, 
 вул. В. Івасюка, 16 

5,2314 2622010100:01:006:0090 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №131711 від 22.08.2012 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 05.10.2021 року 

23 

Комунальний вищий 
навчальний заклад 
“Прикарпатський 

лісогосподарський 
коледж” 

м. Болехів,  
вул. Замкова, 25 

3,9336 відсутній 
Державний акт на право 
постійного користування 

землею видано 
Болехівському 

лісогосподарському 
технікуму серія І-ІФ 

№002528 від 06.11.1998 
року 

 м. Болехів, 
 вул. Коновальця, 34 

3,5149 відсутній 

м. Болехів, 
 вул. Замкова, 14 

0,0774 відсутній 

м. Болехів, 
 вул. Д. Галицького, 

169 
0,6699 2610200000:04:004:0045 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  04.04.2017 року 

 

24 

Рогатинська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

м. Рогатин, 
вул. Kоцюбинського,З 

1,0474 2624410100:01:072:0014 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126174 від 27.09.2007 

року 

 

25 

Рогатинська дитячо-
юнацька спортивна школа 

Івано-Франківської 
обласної ради 

м. Рогатин,  
вул. Липова, 2а 

0,8166 2624410100:01:093:0016 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №131593 від 30.03.2012 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.03.2018 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

26 

Прикарпатський 
військово-спортивний 
ліцей-інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

м. Надвірна,  
вул. Сірика, 1д 

15,2444 2624010100:03:001:1227 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №139884 від 06.07.2010 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 05.01.2015 року 

м. Надвірна, 
 вул. Сірика, 1а 

27 
Івано-Франківська 

обласна рада 
м. Надвірна, 

 вул. Ломоносова, 7 
6,2549 2624010100:03:001:1015 

Право власності 
зареєстровано в 

Державному  реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно від 04.05.2018 року 

 

28 

Яблунівська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

Косівський район, 
селище Яблунів, 
вул. Франка, 66 

1,0879 2623655800:01:002:0050 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №139459 від 25.12.2007 

року 

Рішенням від 09.07.2021. 
№ 197-7/2021 майно 

передано  Яблунівській 
селищній раді 

Косівський район, 
селище Яблунів, 

вул. Франка, 9 

0,0363 2623655800:02:001:0061 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №139762 від 30.03.2010 

року 

Рішенням від 09.07.2021. 
№ 197-7/2021 майно 

передано  Яблунівській 
селищній раді 

0,1987 2623655800:02:001:0060 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №139761 від 30.03.2010 

року 

Рішенням від 09.07.2021. 
№ 197-7/2021 майно 

передано  Яблунівській 
селищній раді 

29 

Смоднянська 
загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат 
I-II ступенів Івано-

Франківської обласної 
ради 

Косівський район,               
с. Смодна,  

вул. Ірчана, 292а 
3,9131 2623685801:01:001:0371 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126284 від 10.04.2009 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.05.2018 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

Косівський район,                
с. Смодна,                        

пров. Санаторний,  
9 та 9а 

0,7248 2623685801:01:001:0372 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126285 від 10.04.2009 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.05.2018 року 

30 

Тлумацька спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

м. Тлумач, 
 вул. Грушевського, 12 

2,5682 2625610100:04:004:0010 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126079 від 28.11.2007 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 19.07.2018 року 

31 

Перегінська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

Рожнятівський район, 
селище Перегінське,  

вул. Січових Стрільців, 
4а 

0,1733 2624855800:02:002:0181 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126708 від 01.12.2011 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 14.05.2018 року 

Рожнятівський район, 
селище Перегінське,  

вул. Січових Стрільців, 
11 

1,1411 2624855800:01:007:0228 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126709 від 01.12.2011 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 14.05.2018 року 

32 

Солотвинська 
загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат 
I-III ступенів Івано-

Франківської обласної 
ради 

Богородчанський 
район, селище 

Солотвин,  
вул. Замкова, 9  

0,1918 2620455500:01:004:0320 
Право постійного 

користування 
зареєстровано в 

Державному  реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно від 12.08.2019 року 

Рішенням  
№ 1152-28/2019 від 

17.05.2019. затверджено 
технічні документації із 

землеустрою та надано у 
постійне користування 

земельну ділянку 

Богородчанський 
район, селище 

Солотвин,                         
вул. Грушевського, 16  

0,0781 2620455500:01:002:0448 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

  

Богородчанський 
район,  

селище Солотвин, 
 вул. Грушевського, 17 

0,8247 2620455500:01:004:0323 

  

1,1534 2620455500:01:004:0322 

0,3863 2620455500:01:004:0317 

Богородчанський 
район, селище 

Солотвин, урочище 
“Верхи” 

1,0000 2620455500:01:003:0471 

33 

Черченський обласний 
навчально-

реабілітаційний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради 

Рогатинський район,            
с. Черче, 

 вул. Т. Шевченка, 58а 
0,3773 2624487201:01:002:0243 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  02.02.2016 року 

  

34 

Печеніжинська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

Коломийський район,  
селище Печеніжин 

0,7819 2623255700:01:002:0573 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.04.2015 року 

 

Коломийський район, 
селище Печеніжин,  

вул. Незалежності, 12 
1,5636 2623255700:01:003:0369 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.04.2015 року 

 

Коломийський район, 
селище Печеніжин,  

вул. Незалежності, 11  
0,9904 2623255700:01:003:0368 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.04.2015 року  

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

35 Обласна клінічна лікарня 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Федьковича,  
91 та 91б 

7,0666 2610100000:01:012:0070 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  05.12.2017 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

36 

Комунальне некомерційне 
підприємство “Івано-
Франківська обласна 

дитяча клінічна лікарня 
Івано-Франківської 

обласної ради” 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

132 
3,3729 2610100000:20:004:0012 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125606 від 
15.12.2006 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 31.07.2019 року 

37 
Івано-Франківська 
обласна клінічна 

інфекційна лікарня 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 66 та 
вул. Максимовича, 7 

2,3134 2610100000:08:004:0058 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125607 від 
15.01.2007 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 20.06.2019 року 

38 
Обласна 

психоневрологічна лікарня 
№ З 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Медична, 15 

5,4047 2610100000:21:007:0057 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125692 від 
26.03.2007 року 

 

39 
Івано-Франківський 

обласний наркологічний 
диспансер 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Млинарська, 21 

0,6210 2610100000:03:005:0183 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №136180 від 
22.03.2011 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.08.2019 року 

0,1417 2610100000:03:005:0184 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №136181 від 
22.03.2011 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 29.08.2019 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

40 
Коломийський медичний 

коледж ім. І. Франка 
м. Коломия, 

 вул. І.Франка, 14 
1,1104 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею видано 
Коломийському 

медичному училищу ім. І. 
Франка серія  І-ІФ № 

002464 від 06.10.1997 року 

 

41 

Комунальне некомерційне 
підприємство “Івано-

Франківський обласний 
фтизіопульмонологічний 
центр Івано-Франківської 

обласної ради”  

м. Івано-Франківськ, 
вул. Франка, 17 

0,3312 2610100000:05:001:0261 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126076 від 
31.07.2007 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 01.07.2021 року 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Героїв УПА, 1 

0,2779 2610100000:08:005:0183 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126073 від 
31.07.2007 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 01.07.2021 року 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Желехівського, 6 

0,1675 2610100000:20:001:0200 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126074 від 
31.07.2007 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 01.07.2021 року 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Матейки, 53 

0,9589 2610100000:20:001:0199 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126075 від 
31.07.2007 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 01.07.2021 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

42 

Івано-Франківський 
обласний лікувально-
фізкультурний центр 

"Здоров'я" 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Матейки, 20 

0,1220 2610100000:20:001:0043 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею серія І-ІФ 
№000792 від 10.08.2000 

року 

 

43 

Комунальне некомерційне 
підприємство “Обласна 

стоматологічна поліклініка 
Івано-Франківської 

обласної ради”  

м. Івано-Франківськ, 
вул. Тарнавського, 6 

0,1450 2610100000:06:001:0104 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125608 від 
05.02.2007 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 24.06.2020 року 

44 
Івано-Франківське 

обласне бюро медико-
соціальної експертизи 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Переяславська, 27 

0,2420 2610100000:06:004:0348 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126624 від 
20.10.2011 року 

 

45 
Обласне бюро судово-
медичної експертизи 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана Мазепи, 

114а 
0,0750 2610100000:04:004:0129 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №135214 від 
19.11.2008 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 02.10.2019 року 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Січових 

 Стрільців, 46а 
0,0079 2610100000:04:003:0100 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126375 від 
13.05.2009 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 02.10.2019 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

46 
Івано-Франківська 
обласна станція 

переливання крові 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Степана Бандери, 

23 
0,7152 2610100000:06:004:0205 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125381 від 
05.05.2006 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 18.07.2019 року 

47 
Обласна наукова медична 

бібліотека 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана Мазепи, 

101 
0,0759 2610100000:04:004:0091 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125518 від 
16.10.2006 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 25.06.2019 року 

48 
Івано-Франківський 

базовий медичний коледж 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана Мазепи, 

165 

1,0595 2610100000:24:004:0005 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 05.07.2017 року 

 

0,0198 2610100000:24:004:0139 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 11.04.2014 року 

 

49 
Комунальне підприємство 

“Обласний аптечний 
склад” 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Б.Хмельницького,  

57 
2,0905 2610100000:08:004:0119 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №128266 від 
29.12.2012 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 06.07.2018 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

50 

Комунальний заклад 
“Івано-Франківський 

обласний центр екстреної 
медичної допомоги та 
медицини катастроф” 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Софіївка, 39 

0,3713 2610100000:08:005:0205 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано обласному 

клінічному 
психоневрологічному 
диспансеру серія ЯЯ 

№135078 від 18.06.2008 
року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 28.05.2014 року 

м. Коломия,  
вул. А. Чайковського, 

10 
0,3991 2610600000:15:007:0040 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 08.04.2019 року 

Рішенням  
№ 1104-27/2019 від 
01.03.2019. надано 
земельну ділянку в 

постійне користування 

51 
Коломийська центральна 

районна лікарня 

м. Коломия,  
бульв. Лесі Українки, 

37 
0,0579 2610600000:17:007:0120 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126543 від 
13.10.2011 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 25.02.2019 року 

м. Коломия, 
 бульв. Лесі Українки, 

43а 
0,1897 2610600000:17:007:0146 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  12.03.2014 року 

 

53 

Івано-Франківська 
обласна база 

спеціального медичного 
постачання 

 Коломийський район, 
селище Гвіздець, 

 вул. Січових Стрільців, 
1а 

0,6088 2623255200:01:001:0093 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126160 від 
03.10.2007 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

54 
Обласна психіатрична 

лікарня № 2 

Рогатинський район,            
с. Підмихайлівці, 
 вул. Медична, 1 

80,0286 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 
землею видано обласній 
психіатричній лікарні №2 
серія ІІ-ІФ №001369 від 

20.06.1996 року 

 

Рогатинський район,          
с. Підмихайлівці,   
вул. Медична, 3 

55 
Надвірнянський будинок 

дитини 
м. Надвірна,  

вул. Руднєва, 24 
2,2266 2624010100:02:001:0829 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №135039 від 
03.03.2008 року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 30.01.2018 року 

56 
Дитячий санаторій 

"Сніжинка" 
м. Яремче,  

вул. Галицька, 1 
1,3400 2611000000:05:008:0278 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №135082 від 
14.07.2010 року 

 

57 
Обласний дитячий 

психоневрологічний 
санаторій 

Тисменицький район, 
селище Єзупіль,  

вул. С. Бандери, 19 
2,7053 2625855300:01:003:0059 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126351 від 
11.03.2009 року 

 

58 
Обласний клінічний центр 

паліативної допомоги 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Новаківського, 8 

0,4893 2610100000:08:010:0348 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  26.06.2015 року 

 

59 

Комунальний заклад 
"Івано-Франківський 
обласний клінічний 

шкірно-венерологічний 
диспансер" 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Короля Данила, 4, 

6, 8-10 
0,4173 2610100000:04:002:0191 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  19.06.2015 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

60 

Комунальне некомерційне 
підприємство 

"Прикарпатський клінічний 
онкологічний центр Івано-

Франківської обласної 
ради" 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Медична, 17 

4,7585 2610100000:21:007:0178 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно за обласним 

клінічним онкологічним 
диспансером від  
18.07.2014 року 

 

0,1670 2610100000:21:007:0179 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно за обласним 

клінічним онкологічним 
диспансером від  
21.07.2014 року 

 

61 

Комунальний заклад 
“Ворохтянський обласний 
кістково-туберкульозний 

санаторій “Смерічка” 

Яремчанська міська 
рада, селище Ворохта,  

вул. С. Височана, 37 
2,5181 2611040300:21:002:0075 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  10.07.2013 року 

 

Яремчанська міська 
рада, селище Ворохта,  

вул. Данила 
Галицького, 65а  

1,2023 2611040300:20:006:0096 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  10.07.2013 року 

 

Яремчанська міська 
рада, селище Ворохта,  

вул. Данила 
Галицького, 65б 

2,9122 2611040300:20:005:0189 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  09.07.2013 року 

 

62 

Івано-Франківський 
обласний клінічний 

кардіологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради 

м. Івано-Франківськ, 
 вул. Гетьмана Мазепи, 

114 
0,3063 2610100000:04:004:0209 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  08.10.2020 року 

Рішенням № 1475-35/2020 
від 29.05.2020. надано в 
постійне користування 

земельну ділянку 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

  
м. Івано-Франківськ, 

 вул. Гетьмана Мазепи, 
114 

0,2066 2610100000:04:004:0206 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  08.10.2020 року 

Рішенням № 1475-35/2020 
від 29.05.2020. надано в 
постійне користування 

земельну ділянку 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

63 
Івано-Франківський 

геріатричний пансіонат 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Медична, 4 
3,0796 2610100000:21:007:0259 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 01.03.2019 року 

Рішенням № 960-23/2018 
від 28.09.2018. 

затверджено технічну 
документацію із 

землеустрою 

64 
Коршівський геріатричний 

пансіонат 

Коломийський район, 
с. Коршів, 

 вул. Незалежності, 
143 

9,5769 2623283000:02:001:0503 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №139913 від 14.07.2011 

року 

 

65 
Коломийський дитячий 

будинок-інтернат 
м. Коломия,  

вул. Староміська, 23 
0,5727 2610600000:22:001:0018 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №125563 від 26.01.2007 

року 

 

66 
Делятинський 

психоневрологічний 
інтернат 

Надвірнянський район, 
селище Делятин,  
вул. Ковпака, 32 

2,1370 2624055900:06:001:0491 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  03.06.2021 року 

Рішенням № 155-6/2021 
від 29.04.2021. 

затверджено технічні 
документації із 
землеустрою 

0,8955 2624055900:06:001:0490 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  03.06.2021 року 

17,6129 2624055900:03:001:0027 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  03.06.2021 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

67 
Погонянський 

психоневрологічний 
інтернат 

Тисменицький район, 
с. Погоня,  

вул. Шевченка, 9а 

1,7818 2625884503:01:001:0355 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126845 від 07.09.2012 

року 

 

0,6427 2625884503:01:001:0354 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126844 від 07.09.2012 

року 

 

0,3742 2625884503:01:001:0352 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126842 від 07.09.2012 

року 

 

0,2667 2625884503:01:001:0356 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126846 від 07.09.2012 

року 

 

0,2142 2625884503:01:001:0353 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126843 від 07.09.2012 

року 

 

1,7062 2625884503:01:001:0351 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126841 від 07.09.2012 

року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

68 
Снятинський 

психоневрологічний 
інтернат 

м. Снятин, 
 вул. Гоголя, 23 

7,1567 2625210100:07:011:0094 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №131616 від 12.03.2012 

року 

 

1,3476 2625210100:07:011:0092 

  Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ  №131615 

від 12.03.2012 року 

 

13,0363 2625210100:07:009:0046 

   Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ  №126866  

від 04.11.2012 року 

 

69 
Снятинський дитячий 

будинок-інтернат 

м. Снятин,  
вул. Воєводи 

Коснятина, 102 та 102а 
1,6526 2625210100:01:031:0108 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126290 від 23.12.2008 

року 

Рішенням № 1207-30/2019 
від 20.09.2019. надано 
дозвіл на розроблення 
технічної документації 

70 

Міжрегіональний центр 
соціально-психологічної 

реабілітації дітей в Івано-
Франківській області 

Галицький район, 
 с. Мединя, 

 вул. Чорновола, 104 
0,7066 2621285501:01:001:0041 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №131602 від 31.10.2012 

року 

 

71 
Залучанський дитячий 

будинок-інтернат 

Снятинський район, 
 с. Долішнє Залуччя, 
вул. Шевченка, 179а 

4,3188 2625281502:02:002:0064 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  19.12.2013 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

Снятинський район, 
 с. Долішнє Залуччя, 

вул. Баронська 
0,7012 2625281502:02:003:0233 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  13.02.2015 року 

 

Снятинський район, с. 
Долішнє Залуччя,  

вул. Баронська 
1,5559 2625281502:02:003:0194 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  18.12.2013 року 

 

Снятинський район,  
с. Долішнє Залуччя 

10,000 2625281500:05:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  17.12.2015 року 

 

72 

Обласний заклад 
оздоровлення та 

відпочинку “Карпатські 
мрії” Івано-Франківської 

обласної ради 

Яремчанська міська 
рада, с. Микуличин, 

вул. Грушевського, 92 
2,1306 2611091501:10:010:0008 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126357 від 09.07.2009 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 28.10.2019 року 

Яремчанська міська 
рада, с. Микуличин, 

вул. Привокзальна, 3а 
0,0760 2611091501:10:010:0009 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126356 від 09.07.2009 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 28.10.2019 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

ТРАНСПОРТ 

73 

Івано-Франківська 
обласна рада (Майновий 
комплекс Міжнародного 

аеропорту "Івано-
Франківськ") 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
0,0725 2610100000:21:002:0052 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126031 від 20.06.2007 

року 

 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
0,0412 2610100000:21:002:0051 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126027 від 20.06.2007 

року 

 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
0,1497 2610100000:21:002:0050 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126026 від 20.06.2007 

року 

 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
0,6133 2610100000:21:002:0054 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126029 від 20.06.2007 

року 

 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
0,0212 2610100000:21:002:0055 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126028 від 20.06.2007 

року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
0,3115 2610192001:25:009:0053 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126024 від 20.06.2007 

року 

 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
1,6678 2610192001:25:009:0052 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126025 від 20.06.2007 

року 

 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 

264а 
19,6725 2610100000:21:002:0049 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126030 від 20.06.2007 

року 

 

СПОРТ 

74 
Школа вищої спортивної 

майстерності 
м. Бурштин, 

 вул. Липова, 2 
0,3727 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 
землею видано дитячо-

юнацькій спортивній школі 
Івано-Франківської 

організації фізкультурно-
спортивного товариства 

"Україна" серія І-ІФ 
 № 002641 від 25.02.2004 

року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

75 
Івано-Франківська 

обласна рада 

Тисменицький район, 
с. Чукалівка,  

ур. "Березина" 
5,0000 2625888301:01:002:1034 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №128379 від 12.12.2012 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 06.11.2018 року 

76 

Івано-Франківське 
обласне комунальне 

підприємство “Льодова 
арена” 

м. Калуш, 
 вул. Відоняка, 11а 

2,0000 2610400000:21:003:0007 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Державному 

підприємству "Центральна 
дирекція з управління та 
реконструкції спортивних 

споруд" серія ЯЯ №105044 
від 02.04.2008 року 

 

                              ОБ’ЄКТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ    

77 
Автопідприємство Івано-

Франківської обласної 
ради 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Максимовича, 5 

0,2917 2610100000:08:004:0084 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №132668 від 29.11.2010 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 06.11.2018 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

78 
Івано-Франківська 

обласна рада 

Івано-Франківська 
міська рада, 
 с. Крихівці, 

  вул. Довженка, 21  

0,9079 2610192001:25:009:0220 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  23.11.2017 року 

 

79 

Управління з питань 
цивільного захисту Івано-

Франківської обласної 
державної адміністрації 

 м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 30 

0,1776 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею видано управлінню 
з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах 
захисту населення від 

наслідків Чорнобильської 
катастрофи  серія ІІ-ІФ 

№002580 від 26.12.2001 
року 

 

 Коломийський район, 
селище Гвіздець, 

вул. Січових Стрільців, 
1б 

0,6811 2623255200:01:001:0098 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано управлінню з 
питань надзвичайних 
ситуацій та у справах 
захисту населення від 

наслідків Чорнобильської 
катастрофи серія ЯЯ 

№139467 від 23.01.2008 
року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

Коломийський район, 
селище Отинія, 

 вул. І. Франка, 41а 
1,9256 2623255400:01:001:0167 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано управлінню з 
питань надзвичайних 
ситуацій та у справах 
захисту населення від 

наслідків Чорнобильської 
катастрофи серія ЯЯ 

№139472 від 23.01.2008 
року 

 

80 

 

Господарський підрозділ 

управління  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації з питань 

ресурсного забезпечення 
 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Дудаєва, 31 

1,6112 2610100000:20:006:0214 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Господарському 
підрозділу управління 

ресурсного забезпечення 
та господарського 

обслуговування Івано-
Франківської обласної 

державної адміністрації  
серія ЯЯ №136227 від 

29.12.2012 року 

Право власності 
зареєстровано в 

Державному  реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно від 30.07.2021 року 

81 

Івано-Франківська 
обласна рада (Головне 

територіальне управління 
юстиції в Івано-

Франківській області) 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Гаркуші, 15 та 15а 

0,1340 2610100000:06:001:0191 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №131743 від 17.05.2012 

року 

Право власності 
зареєстровано в 

Державному  реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно від 12.12.2018 року 

82 
Державний архів Івано-

Франківської 
області  

м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 42а 
0,7730 відсутній 

Державний акт на право 
постійного користування 

землею  серія І-ІФ №002724 
від 03.01.2001 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

83 

Державна установа 
“Івано-Франківський 

обласний лабораторний 
центр Міністерства 

охорони здоров'я України”  

м. Долина, 
 вул. Обліски, 133 

0,8573 2622010100:01:012:0078 

Державний акт на право  
постійного користування 

видано Долинській 
районній санітарно-

епідеміологічній станції 
серія ЯЯ №139788 від 

21.12.2009 року 

 

 м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 4 

0,2484 2610100000:04:003:0041 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  13.11.2015 року 

 

м. Снятин,  
вул. Кобринських, 20 

0,1977 2625210100:03:030:0205 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  21.02.2015 року 

 

84 
Івано-Франківська 

обласна рада 
(адміністративні будівлі) 

 м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 16 

0,6113 2610100000:04:003:0091 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  03.03.2017 року 

Рішення № 310-10/2021 
від 12.11.2021. “Про 
надання дозволу на 
розроблення проєкту 
землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки на вул. Шевченка, 
16 у м. Івано-Франківську, 
цільове призначення якої 

змінюється” 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

85 
Івано-Франківська 

обласна рада 
(адміністративні будівлі) 

 м. Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 

15 
0,0497 2610100000:05:001:0364 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Головному 

управлінню Пенсійного 
фонду України в Івано-

Франківській області серія 
ЯЯ №128268 від 29.12.2012 

року 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 06.11.2018 року 

86 

Комунальне підприємство 
Івано-Франківської 

обласної ради з 
експлуатації майна 

м. Івано-Франківськ 
вул. Максимовича, 10б 

0,0791 2610100000:08:001:0042 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  21.09.2016 року 

 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Грушевського, 21 

1,5197 2610100000:05:001:0281 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  12.05.2016 року 

 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Незалежності, 46 

0,5337 2610100000:06:004:0274 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  12.05.2016 року 

 

Івано-Франківська 
міська рада,  
с. Микитинці,  

вул. Юності, 43 

0,5476 2610193001:16:004:0017 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  13.12.2016 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Романа 

Левицького, 11а 
0,0359 2610100000:23:001:0656 

Право постійного 
користування 

зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від 15.09.2020 року 

Рішенням № 1537-36/2020 
від 31.07.2020. припинено 

право постійного 
користування та надано у 

постійне користування 
комунальному 
підприємству з 

експлуатації майна 

 м. Івано-Франківськ,                          
вул. Гетьмана Мазепи, 

14 
0,0834 2610100000:05:001:0005 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  15.02.2018 року 

Рішенням  № 311-10/2021 
від 12.11.2021. надано 

земельну ділянку в 
оренду (договір оренди 

від 01.12.2021) 

м. Івано-Франківськ, 
 вул. Максимовича, 10 

1,0225 2610100000:08:001:0183 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  10.10.2018 року 

Рішенням  № 961-23/2018 
від 21.09.2018. надано в 
постійне користування 

комунальному 
підприємству Івано-

Франківської обласної 
ради з експлуатації майна 

 

м. Городенка, 
 вул. Антона 

Крушельницького, 3 

0,0780 2621610100:01:003:0507 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.11.2021 року 

 

0,0188 

 

2621610100:01:003:0508 

 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.11.2021 року 

 

м. Івано-Франківськ, 
 вул. Гаркуші, 9 

0,0521 2610100000:06:001:0261 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  28.12.2021 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

м. Івано-Франківськ, 
 вул. Січових Стрільців, 

30а 

 

0,3055 

 

2610100000:04:003:0193 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  08.10.2021 року 

Рішенням № 370-11/2021 
від 24.12.2021. припинено 

право постійного 
користування 

акціонерному товариству 
"Національна суспільна 

телерадіокомпанія 
України" та надано у 

постійне користування 
комунальному 
підприємству з 

експлуатації майна 

87 

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника"” 

м. Івано-Франківськ, 
 вул. Чорновола, 1 

0,0755 2610100000:04:003:0044 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою серія 
ЯЯ №126313 від 03.03.2009 

року 

 
 
 
 
 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  

88 

Обласне комунальне 
підприємство “Івано- 

Франківське обласне бюро 
технічної інвентаризації” 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Степана Бандери, 

77 
0,8158 2610100000:20:005:0108 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою 
видано Головному 

управлінню будівництва та 
житлово-комунального 
господарства обласної 
державної адміністрації 
серія ЯЯ №126032 від 

17.08.2007 року 

Право власності 
зареєстровано в 

Державному  реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно від 12.12.2018 року 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

Земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні ОКП "Івано-Франківськоблагроліс" та його структурних підрозділах 

Верховинського районного лісгоспу 

1 
Верховинський районний 

лісгосп 
Верховинська селищна 

рада 
4,7659 2620855100:63:001:0002 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  08.01.2015 року  

 

2 
Верховинський районний 

лісгосп 
Верховинська селищна 

рада 
33,5613 2620855100:63:001:0004 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  05.01.2015 року 

 

3 
Верховинський районний 

лісгосп 
Верховинська селищна 

рада 
18,4800 2620855100:63:001:0003 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  08.01.2015 року 

 

4 
Верховинський районний 

лісгосп 
Верховинська селищна 

рада 
33,6649 2620855100:63:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  05.01.2015 року 

 

5 
Верховинський районний 

лісгосп 
Ільцівська сільська 

рада 
39,3820 2620884100:30:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  27.11.2014 року 

 

6 
Верховинський районний 

лісгосп 
Буковецька сільська 

рада 
26,7055 2620881300:46:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  22.10.2014 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

7 
Верховинський районний 

лісгосп 
Буковецька сільська 

рада 
13,9471 2620881300:31:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  22.10.2014 року 

 

8 
Верховинський районний 

лісгосп 
Буковецька сільська 

рада 
21,4402 2620881300:37:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  22.10.2014 року 

 

9 
Верховинський районний 

лісгосп 
Криворівнянська 

сільська рада 
19,2996 2620885500:40:001:0002 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  04.09.2015 року 

 

10 
Верховинський районний 

лісгосп 
Криворівнянська 

сільська рада 
8,3213 2620885500:40:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  04.09.2015 року 

 

11 
Верховинський районний 

лісгосп 
Криворівнянська 

сільська рада 
3,9985 2620885500:38:001:0002 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  04.09.2015 року 

 

12 
Верховинський районний 

лісгосп 
Криворівнянська 

сільська рада 
21,9421 2620885500:38:001:0003 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  04.09.2015 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

Косівського районного підприємства "Райагроліс" 

13 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
33,7724 2623689100:16:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.08.2013 року 

 

14 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
2,6083 2623689100:52:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.08.2013 року 

 

15 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
65,1365 2623689100:18:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.08.2013 року 

 

16 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
4,6492 2623689100:13:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.08.2013 року 

 

17 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
54,5794 2623689100:07:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.08.2013 року 

 



№ 
з/п 

Землекористувачі 
(підприємства, 

установи, організації) 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  
(у разі наявності) 

Правоустановчий 
документ (Державна 

реєстрація права) 
Примітка 

18 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
67,7854 2623689100:08:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.08.2013 рроку 

 

19 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
2,6107 2623689100:51:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  06.08.2013 року 

 

20 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
0,5000 2623689100:10:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.08.2013 року 

 

21 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
0,3518 2623689100:54:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.08.2013 року 

 

22 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
0,6066 2623689100:55:001:0001 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.08.2013 року 

 

23 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
0,8577 2623689100:07:001:0002 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.08.2013 року 

 

24 
Косівське районне 

підприємство "Райагроліс" 
Яворівська сільська 

рада 
0,1504 2623689100:13:001:0002 

Право зареєстровано в 
Державному  реєстрі 

речових прав на нерухоме 
майно від  01.08.2013 року 

 

 


