
 

 

 

Площа ділянки:  2, 644 га  
Призначення земельної ділянки:  J 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобих і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Кадастровий номер:  2620455100:01:004:0769 
Власність земельної ділянки:  комунальна власність 
Газ:  відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  3 м 
Електрика: відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  3 м 
Вода: відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  3 м 
Водовідведення:  відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  3 м 
GPS локація (Google) :  48.806986, 24.550370 
Залізнична колія:  орієнтовна відстань до залізничного воклазу в  

м. Івано-Франківськ 20 км 
Назва та населення найбільшого 
населеного пункту розташованого 
поруч:  
 

селище Богородчани  
(в межах населеного пункту)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Площа ділянки:  0.55 га  
Призначення земельної ділянки:  K 16.00 Землі запасу ( земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам) 

Кадастровий номер:  2620455100:01:005:1088 
Власність земельної ділянки:  комунальна власність 
Газ:  відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  25 м 
Електрика: відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  25 м 
Вода: відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  130 м 
Водовідведення:  відстань від кордону ділянки до точки з’єднання 

орієнтовно  130 м 
GPS локація (Google) :  48.801324, 24.543586 
Залізнична колія:  орієнтовна відстань до залізничного воклазу в  

м. Івано-Франківськ 20 км 
Назва та населення найбільшого 
населеного пункту розташованого 
поруч:  
 

селище Богородчани  
(в межах населеного пункту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Площа ділянки: 26.5223 га 
Призначення земельної ділянки: 01.02 Для ведення фермерського 

господарства  
Кадастровий номер: 2620487200:03:002:0012 
Власність земельної ділянки: комунальна власність 
Газ є можливість підведення 
Електрика: є можливість підведення електроенергії 

потужністю 12 МВт 
Вода: є можливість підведення 
Водовідведення: є можливість підведення 
GPS локація (Google) : - 
Залізнична колія: орієнтовна відстань до залізничного воклазу 

в м. Івано-Франківськ 30 км 
Назва та населення найбільшого населеного 
пункту розташованого поруч: 

с. Діброва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Площа ділянки: 19.0878 га 
Призначення земельної ділянки: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним 
особам) землі запасу 

Кадастровий номер: 2620482800:06:001:0032 
Власність земельної ділянки: комунальна власність 
Газ є можливість підведення 
Електрика: є можливість підведення електроенергії 

потужністю 12 МВт 
Вода: є можливість підведення 
Водовідведення: є можливість підведення 
GPS локація (Google) : - 
Залізнична колія: орієнтовна відстань до залізничного воклазу 

в м. Івано-Франківськ 30 км 
Назва та населення найбільшого населеного 
пункту розташованого поруч: 

с. Жураки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Площа ділянки: 10 га 
Призначення земельної ділянки: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним 
особам) землі запасу 

Кадастровий номер: 2620482800:06:001:0031 
Власність земельної ділянки: комунальна власність 
Газ є можливість підведення 
Електрика: є можливість підведення електроенергії 

потужністю 12 МВт 
Вода: є можливість підведення 
Водовідведення: є можливість підведення 
GPS локація (Google) : - 
Залізнична колія: орієнтовна відстань до залізничного воклазу 

в м. Івано-Франківськ 30 км 
Назва та населення найбільшого населеного 
пункту розташованого поруч: 

с. Жураки 

 


