
                                                                                                 
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                                                                          

Від 25 листопада 2021 року                                                                                       № 131/22-21   

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель масивів сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту села Вигівка  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 
 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Вигівка   

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, керуючись Земельним кодексом 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», 

«Про державний земельний кадастр», «Про охорону земель», «Про топографогеодезичну і 

картографічну діяльність», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 №2498-VIII, 

постановами КМУ №476 від 05.06.2019 «Про проведення інвентаризації земель» та №1051 

від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», 

відповідно Наказу Держкомзему №376 від 18.05.2010 р. «Про затвердження інструкції про 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх 

закріплення межовими знаками», та інших нормативно-правових актів,  враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, міська рада         
 

вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Вигівка 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, на земельні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 17,3055 га, в т. ч.: 

1.1. земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташовані за межами населеного пункту села 

Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 16,5736 га 

(невитребувані частки (паї)); 

1.2. земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташовані за межами населеного пункту села 

Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 0,7319 га, 

(проектні дороги). 



2. Зареєструвати речові права на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовані за 

межами населеного пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області, а саме: 

2.1. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2859 га з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0637 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.2. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3519 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0593 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.3. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2074 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0622 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.4. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1852 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0587 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.5. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1188 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0588 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.6. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1569 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0646 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.7. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2191 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0595 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.8. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2239 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0663 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.9. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2004 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0611 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.10. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 



0,2103 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0643 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.11. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1377 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0619 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.12. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1763 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0608 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.13. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1932 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0660 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.14. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1833 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0589 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.15. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1832 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0613 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.16. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1956 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0644 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.17. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1682 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0612 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.18. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2476 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0638 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.19. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2575 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0628 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.20. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1132 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0600 (невитребувана 

частка (пай)); 



2.21. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2456 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0626 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.22. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1894 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0642 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.23. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1708 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0599 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.24. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1567 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0607 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.25. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2168 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0623 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.26. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2255 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0636 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.27. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2283 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0603 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.28. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2188 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0604 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.29. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1716 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0606 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.30. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2000 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0609 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.31. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 



пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2283 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0664 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.32. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2401 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0594 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.33. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2449 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0653 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.34. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2233 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0641 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.35. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2359 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0630 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.36. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2291 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0618 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.37. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2311 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0656 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.38. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2291 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0605 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.39. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2291 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0596 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.40. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2061 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0597 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.41. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 



0,2337 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0601 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.42. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2383 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0649 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.43. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2197 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0639 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.44. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2063 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0617 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.45. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1904 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0640 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.46. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2336 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0590 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.47. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2176 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0632 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.48. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2088 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0624 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.49. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3513 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0598 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.50. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3399 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0651 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.51. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2499 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0625 (невитребувана 

частка (пай)); 



2.52. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2383 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0645 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.53. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3596 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0648 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.54. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3791 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0615 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.55. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3596 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0634 (невитребувана 

частка (пай)) 

2.56. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,4103 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0629 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.57. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2808 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0650 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.58. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3399 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0320 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.59. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3047 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0635 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.60. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2892 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0627 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.61. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2890 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0592 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.62. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 



пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3089 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0616 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.63. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2654 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0614 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.64. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3908 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0659 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.65. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,04062 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0591 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.66. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1917 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0652 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.67. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1564 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0610 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.68. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,3128 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0621 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.69. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2653 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0654 (невитребувана 

частка (пай)); 

2.70. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,2760 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0620 (проектна дорога); 

2.71. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1513 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0631 (проектна дорога); 

2.72. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1276 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0655 (проектна дорога); 

 

 



2.73. на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за межами населеного 

пункту села Вигівка, Бурштинської міської ради Івано-Франківської області площею 

0,1770 га, з відповідним кадастровим номером 2621210300:04:001:0647 (проектна дорога); 

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

пункті 2, даного рішення. 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

заступника міського голови Івана Драгуна. 

 

 

 

       Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 


