
Район
Сільська,селищна 
рада

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Бережанський Бережанська 1 0,08 рілля 6120410100

Всього по району 1 0,08

Бабинецька 2 1,50 пасовища, рілля 6120880600:01:001
Бурдяківська 1 2,00 рілля 6120881200:01:001

Всього по району 3 3,50
Бучацька м.р 1 0,10 рілля 612121100:01:001
Золотопотіцька 1 1,05 рілля, 6121255500
Киданівська 8 14,88 рілля 6121282900
Жизномирська 1 0,06 сад 6121281100
Заривинецька 1 2,00 рілля 6121281000
Пилявська 1 2,00 рілля 6121285000

Старопетликівська 3 6,00 пасовища 6121287400
Всього по району 16 26,09

Вікнянська 1 2,00 пасовища 6121685100

Хлопівська 1 2,00 пасовища 6121688800

Клювинецька 1 1,00 рілля 6121682100

Малолуцька 1 2,00 рілля 6121684500
Всього по району 4 7,00

Литячівська 1 2,00 пасовища 6122085600
Торська 2 3,00 господарські  будівлі і двори 6122088300

Всього по району 3 5,00
Синявська 3 1,68 ілля, господарські будівлі ідвори 6122487800:01:001
Новиківська 1 1,50 сіножатті 612248700:01:001

Великовікнинська 1 2,00 господарські будівлі і двори 6122481200:01:003
Залісецька 7 2,46 рілля 6122482800
Базаринська 1 0,22 рілля 6122480400

Красносільська 1 2,00 пасовища 6122485400
Нижчелубянська 1 0,38 господарські будівлі і двори 6122486700

Збаразька 1 0,10 рілля 6122410100
Всього по району 16 10,34

Вовчківська 2 3,00 рілля 6122681300:01:001
Городищенська 10 4,99 рілля 6122681300:01:001

Мшанецька 1 0,50 рілля 6122687700

Висиповецька 1 2,00 господарські будівлі і двори 6122681600:01:001

Гарбузівська 1 0,60 рілля 6122682200:01:001

Кобзарівська
2 2,40

господарські будлівлі і двори, 
рілля 6122684800:01:001

Мильнівська 1 0,18 рілля 6122685700:01:001
Всього по району 18 13,67

Потіцька 4 8,00 пасовища 6123087100:01:001
Малоплавучанська 1 1,62 рілля 6123085800:01:001

Олесинська 1 2,00 рілля 6123086100:01:001
Всього по району 6 11,62

Дунаївська 34 5,41 пасовища 6123482300
Гаївська 1 0,50 рілля 6123486800

Всього по району 35 5,91
Вербовецька 2 4,00 рілля, пасовища 6123882400:01:001
Буглівська 1 2,00 рілля 6123881800
Лановецька 1 2,00  господарські будівлі і двори 6123810100
Молотківська 1 2,00 господарські будівлі і двори 6123884500

Всього по району 5 10,00
Ковалівська 2 3,00 пасовища 6124285600
Лядська 2 3,13 пасовища 6124289200:01:001:2002

Задарівська 2 3,93 рілля 6124285000
Всього по району 6 10,06

 Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які 
можуть бути передані у власність громадянам у III кварталі 2018 р на території 

Тернопільської області

№ 
з/п

Назва адміністративно-територіальної 
одиниці

К-сть ділянок

2

3

Площа земельної 
ділянки

угіддя
Кадастровий 
номер (при 
наявності)

Код одиниці 
адміністративно-

територіального устрою, 
номер кадастрової зони, 
кадастрового кварталу 

(уразі відсутності 
кадастрового номеру

Гусятинський

Борщівський 

Кременецький

7

8

6

4

Бучацький

Козівський

9

Заліщицький

Збаразький

Зборівський 

Лановецький 

5

Монастириський

10



Поплавська 2 2,13 рілля 6124886500:01:001
Литвинівська 1 0,60 рілля 6124883500:01:001
Мужилівська 1 1,00 господарські будівлі і двори 6124886500:01:001
Староміська 1 2,00 рілля 6124887300
Сільцівська 1 1,09 рілля 6124887000

Всього по району 6 6,82
Іванівська 1 2,00 рілля 6124682300:01:001

13 Воробіївська 1 2,00 рілля 6124680700
Городницька 1 1,18 господарські будівлі і двори 6124681600

Всього по району 3 5,18
Острівецька 2 2,32 господарські будівлі і двори 6125086200:01:001
Різдвянівська 1 1,00 господарські будівлі і двори 6125087100:03:001
Гвардійська 2 4,00 рілля 6125081700

Кобиловолокська 2 4,00 господарські будівлі і двори 6125083200
Теребовлянська 6 11,00 рілля 6125010100
Бурканівська 2 1,95 господарські будівлі і двори 6125080700
Хмелівська 1 1,00 рілля 6125089200

Всього по району 16 25,27
Настасівська 1 1,00 рілля 6125287800

Мишковицька 3 1,00 рілля 6125285400

Малоходачківська 3 1,15 рілля 6125284800
Ігровицька 12 1,20 пасовища 6125255400

Всього по району 19 4,35
Чортківський Пастушівська 1 0,15 рілля 6125586400

Всього по району 1 0,15
Всього по області  155 145

  

14

15

12

16

Тернопільський

Підгаєцький

Теребовлянський

Підволочиський



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Бережанської міської  ради Бережанського району   

 

 
 

‐ Зарезервований земельний масив 

 

0,08 га  ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Бабинецької сільської  ради Борщівського району 

 

 

 

‐ Зарезервований земельний масив 

 

 

1 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Бабинецької сільської  ради Борщівського району 

 
 

‐ Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Бурдяківської сільської  ради Борщівського району 

 
 

 

‐ Зарезервований земельний масив 

 

 

 

2,0 га – господарські 
будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Бучацької міської ради Бучацького району 

 
 
 

‐ Зарезервований земельний масив 

0,10 га  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Золотопотіцької (Сновидівської ) сільської ради Бучацького району  

 
 

 
 
 
 

‐  Зарезервований земельний масив 

1,05 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Киданівської  сільської ради Бучацького району  

 

 
 

‐  Зарезервований земельний масив 

7,79 га ‐  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Жизномирської  сільської ради Бучацького району  

 

 
 

‐  Зарезервований земельний масив 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Заривенецької  сільської ради Бучацького району  

 

 

 

 
‐  Зарезервований земельний масив 

2,00 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Пилявської  сільської ради Бучацького району 
 

 

 

‐  Зарезервований земельний масив 

 

2 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Старопетликівської  сільської ради Бучацького району  
 

 

 

 

‐  Зарезервований земельний масив 

 

6,0 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Киданівської  сільської ради Бучацького району 

 
 

‐  Зарезервований земельний масив 

 

7,00 га ‐ рілля 



 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Вікнянської  сільської  ради Гусятинського району 

 

 
 

‐ Зарезервований земельний масив 
 

2,000 га ‐ пасовища 



 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Хлопівської  сільської  ради Гусятинського району 

 

 
 

‐ Зарезервований земельний масив 

2,0 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Клювинецької сільської  ради Гусятинського  

 

 
 

‐  Зарезервований земельний масив 

 

1,0 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Малолуцької сільської  ради Гусятинського  

 

 
 

 
‐  Зарезервований земельний масив 

2,0 га – рілля  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Литячівіської  сільської  ради Заліщицького району  

 

 
 

‐ Зарезервований земельний масив 

 

2 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Торської  сільської  ради Заліщицького району  

 
 

‐ Зарезервований земельний масив 

 

3,0 га – господарські 
будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Синявської  сільської  ради Збаразького району. 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,24 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Синявської  сільської  ради Збаразького району 

 

 
 

 

 

0,44 га – господарські 
будівлі  двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Новиківської сільської  ради Збаразького району  

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

1,5 га ‐ сінножатті 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Синявської сільської  ради Збаразького району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

1,0 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Великовікнинської сільської  ради Збаразького району 

 

 
Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га господарські будівлі і 
двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Базаринської сільської  ради Збаразького району  

 

 
Зарезервований земельний масив 

 

0,22 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у III кварталі на 
території Красносільської сільської  ради Збаразького району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у                
III кварталі на території Залісецької сільської  ради Збаразького району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

0,5735 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у 
IIIкварталі на території Залісецької сільської  ради Збаразького району 

 

 
 

 Зарезервований земельний масив 

 

1,26 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Залісецької сільської  ради Збаразького району  

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

0,82 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Нижчелубянської сільської  ради Збаразького району 

 

 
Зарезервований земельний масив 

 

0,38 га – господарські 
будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Збаразької міської ради Збаразького району  

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

0,10 ‐ рілля



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Вовчківської  сільської  ради Зборівського району 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,5 га ‐рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

0,50 га ‐  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

 

 
Зарезервований земельний масив 

 

 

0,30 га ‐рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га ‐  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

 

 

 
Зарезервований земельний масив 

1, 00 га  ‐рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,50 га   рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,28 га ‐ рілля



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га ‐ рілля



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Вовчківської сільської  ради Зборівського району    

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

1,5 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городищенської сільської  ради Зборівського району 

 

 

  

Зарезервований земельний масив 

   

 

0,92 га –рілля



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Мшанецької  сільської  ради Зборівського району 

 
 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,50 ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Висиповецької сільської  ради Зборівського району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га господарські 
будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Гарбузівської сільської  ради Зборівського району 

 

 
 Зарезервований земельний масив 

 

 

0,60 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Кобзарівської  сільської  ради Зборівського району

 
 Зарезервований земельний масив 

 

 

2,4 га господарські 
будівлі і двори



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Мильнівської сільської  ради Зборівського району 

 

 
 

 Зарезервований земельний масив 

 

0,18 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Потіцької сільської  ради Козівського району 

 

 
 

 Зарезервований земельний масив 

 

8 га пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIкварталі на 
території Малоплавучанської  сільскої  ради Козівського району  

 
 

                                      Зарезервований земельний масив 

 

 

1,62 га – рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIкварталі на 
території Олесинської  сільскої  ради Козівського району  

 
 

                             Зарезервований земельний масив 

 

 

2 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Дунаївської сільскої  ради Кременецького району  

 
 

 Зарезервований земельний масив 

 

 

1,45 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Дунаївської сільскої  ради Кременецького району 33 чол 

 
 

 Зарезервований земельний масив 

 

3,96 га ‐  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Гаївської сільскої  ради Кременецького району  

 
 

  Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Вербовецької сільскої  ради Лановецького району  

 
Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га ‐ рілля



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Буглівської сільскої  ради Лановецького району 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Вербовецької сільскої  ради Лановецького району 

 

 
Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Лановецької міської ради Лановецького району  

 

 
Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га – господарські 
будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Молотківської сільської ради Лановецького району 

 

 

 

 
Зарезервований земельний масив 

2,00 га –господарські будівлі і 
двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Лядської  сільскої  ради Монастириського району  

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

3,13 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у III кварталі на 
території Задарівської  сільскої  ради Монастириського району 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,93 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у III кварталі на 
території Ковалівської  сільської ради Монастириського району (2чол. 1,5+1,5) 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

3,0 га ‐ пасовища



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у III кварталі на 
території Задарівської сільської  ради Монастириського району(1 чол 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Поплавської сільскої  ради Підгаєцького району

 
Зарезервований земельний масив 

 

 

1,33 га ‐ рілля



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIкварталі на 
території Поплавської сільскої  ради Підгаєцького району 

 

 
 

Зарезервований земельний масив 

0,80 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Литвинівської  сільскої  ради Підгаєцького району  

 

 
Зарезервований земельний масив 

 

 

0,60 га – рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Мужилівської сільської  ради Підгаєцького району  

 

 
 
                                        Зарезервований земельний масив 

 

 

1,00 га – господарські 
будівлі та двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Староміської  сільської  ради Підгаєцького району  

 

 
 

                                 Зарезервований земельний масив 
 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі 
на території Сільцівської  сільської  ради Підгаєцького району  

 

 
 

                                   Зарезервований земельний масив 

1,09 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Іванівської  сільскої  ради Підволочиського  району  

 

 
 

 Зарезервований земельний масив 

 

  

2,00 га – рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Городницької сільскої  ради Підволочиського  району  

 
 

  Зарезервований земельний масив 

 

 

1,18 га – господарські 
будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Воробіївськоїсільскої  ради Підволочиського  району 

 

 
 

  Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Острівецької  сільскої  ради Теребовлянського району  

 
 

 Зарезервований земельний масив 

 

2,32 га – господарські будівлі 
і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Різдвянівської сільскої  ради Теребовлянського району 

 

 
 

 Зарезервований земельний масив 
 

1,0 га ‐  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Гвардійської сільскої  ради Теребовлянського району 

 
 

 
 Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га   рілля   



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Гвардійської сільскої  ради Теребовлянського району  

 

 
 

                  Зарезервований земельний масив 
 

 

2,00 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Кобиловолоцької сільскої  ради Теребовлянського району  

 
 

                     Зарезервований земельний масив 
 

4,0 га –господарські 
будівлі і ддвори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Теребовлянської міської  ради Теребовлянського району 

 

 
 

                     Зарезервований земельний масив 
 

7 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Теребовлянської міської  ради Теребовлянського району ( 

 

 
 

                          Зарезервований земельний масив 
 

 

4,0 га ‐рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Бурканівської сільської  ради Теребовлянського району  

 
 

 
                    Зарезервований земельний масив 

0,55 га – господарські 
будівлі і двори



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Бурканівської сільської  ради Теребовлянського району  

 
                              Зарезервований земельний масив 

1,40 га – господарські 
будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Хмелівської сільської  ради Теребовлянського району  

 
 

                    Зарезервований земельний масив 
 

1,00 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Настасівської сільскої  ради Тернопільського району  

 
 

                                 Зарезервований земельний масив 

 

1, га – рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Мишковицької сільскої  ради Тернопільського району 

 
 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

 

0,20 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Мишковицької сільскої  ради Тернопільського району 

 

 
 

                                 Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Мишковицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 
 

                     Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Малоходачківської  сільскої  ради Тернопільського району 

 
 

                                     Зарезервований земельний масив 

 

0,41 га ‐ рілля



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Малоходачківської  сільскої  ради Тернопільського району  

 

 
 

                                    Зарезервований земельний масив 
 

0.24 га ‐ рілля 



 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIкварталі на 
території Ігровицької  сільскої  ради Тернопільського району  

 

 
 

                                   Зарезервований земельний масив 

0,10 га пасовища  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського  району 

 

 
 

                                  Зарезервований земельний масив 

0,50 га ‐ рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського  району (Криса 

 

 
 

                               Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га ‐ пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIIкварталі на 
території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського  району 

 

 
                                            

                                              Зарезервований земельний масив 

1,00 га – пасовища  



 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIкварталі на 
території Пастушівської сільскої  ради Чортківського району 

 

 
 

 Зарезервований земельний масив 
 

0,15 га рілля 


