
Додаток до наказу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Тернопільській 

області 

від 20.09.2018 р. № 384 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, 

які можуть бути передані у власність громадянам у IV кварталі 2018 р на території 

Тернопільської області 
        

        

№
 

з/
п 

Назва адміністративно-територіальної 
одиниці 

К-сть ділянок Площа земельної 
ділянки 

угіддя Кадастровий 
номер            
(при 

наявності) 

Код одиниці 
адміністративно-
територіального 
устрою, номер 

кадастрової зони, 
кадастрового 

кварталу (уразі 
відсутності 

кадастрового 
номеру 

 Район Сільська,селищна рада    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Борщівсь

кий  

Шупарська 3 2,68 пасовища  6120888800 

 Всього по району  3 2,68    
2 Бучацьки

й 

Бучацька м.р  1 0,11 рілля  6121281100 

  Заривинецька 7 3,75 рілля,   6121281000 
  Киданівська 3 5,30 рілля  6121282900 
  Космиринська 4 2,22 рілля, пасовища 6121283000 



  Передмістянська 1 2,00 рілля   6121285601 
  Жизномирська 3 0,19 рілля  6121281100 
  Зубрецька 1 2,00 пасовища  6121282800 
 Всього по району 20 15,57    

3 Гусятинс

ький 

Сороківська 2 3,30 рілля  6121687200 

  Гадинківська 1 1,00 рілля  6121682400 
  Вікнянська 2 3,60 рілля  6121685100 
  Красненська 1 2,00 рілля  6121683300 
 Всього по району 6 9,90    

4 Заліщиць

кий 

Торськівська 2 3,00 господарські будівлі і двори 6122088300 

  Слобідська 3 6,00 пасовища  6122087600 
  Зозулинська 1 0,60 рілля  6122084000 
  Угриньківська 2 2,90 рілля  6122088700 
  Ворвулинська 1 1,80 рілля  612208200 
  Подільська 6 11,69 рілля 6122087000:01:001:

1216 
  Устечківська 2 4,00 пасовища  612208920

0 
 Всього по району 17 29,99    

5 Збаразьк

ий 

Стриївська 1 0,40 рілля  612248840

0 
 Всього по району 1 0,40    

6 Зборівськ

ий  

Кальненська 2 4,00 рілля  612268450

0 
  Курівецька 6 1,40 рілля  612268130

0 
  Мшанецька 2 1,40 пасовища  612268770

0 
  Зарудянська 2 0,45 рілля   
  Кобзарівська 1 0,90 господарські будівлі і двори 612268480

0: 
  Гукалівська 1 1,00 рілля   



 Всього по району 14 9,15    
7 Козівськ

ий 

Потіцька 2 3,40 рілля  612308710

0 
  Кривенська 1 2,00 рілля  612308520

0 
  Купчинецька 8 5,10 рілля  612308560

0 
 Всього по району 11 10,50    

8 Кремене

цький 

Дунаївська 1 0,35 господарські будівлі і двори 612348230

0 
  Білокриницька 1 1,35 господарські будівлі і двори 612348070

0 
 Всього по району 2 1,70    

9 Лановець

кий  

Вербовецька 1 2,00 рілля  612388240

0 
  Веращаківська 1 1,00 рілля  612388270

0 
 Всього по району  2 3,00    

1

0 

Монасти

риський  

Гончарівська 1 0,90 рілля  612428200

0 
 Всього по району 1 0,90    

1

1 

Теребовл

янський 

Іванівська 2 2,00 рілля  612508410

0 
  Лошнівська 5 10,00 пасовища 6125085400:01:001:

0043 
  Могильницька 2 4,00 рілля  612508890

00 
  Бурканівська 1 1,28 рілля 6125080700:01:001:

0412 
 Всього по району 10 17,28    

1

2 

Тернопільський Настасівська 2 0,63 рілля  6125287800 

  Мишковицька 2 3,30 рілля  6125285400 
  Малоходачківська 7 4,55 рілля  6125284800 
  Ігровицька  5 1,90 рілля, пасовища, господарські будівлі 6125255400 



двори 

  Романівська 1 0,15 рілля  6125287100 
  Великоберезовицька 1 0,15 рілля  6125255200 
  Підгороднянська 1 0,05 пасовища  612586900 
  Довжанська 2 0,22 рілля  6125282500 
  Чернелеворуська  5 10,00 рілля  6125289200 
  Івачеводолішнівська 1 1,45 рілля  6125286000 
  Буцнівська 1 0,09 господарські будівлі і двори 6125280900 
  Великолуцька 1 0,50 рілля  6125282200 
  Домаморицька 1 0,75 рілля  6125282600 
 Всього по району 30 23,74    

1

3 

Чортківс

ький 

Ягільницька  3 6,00 рілля  6125586400 

 Всього по району  3 6,00   
 Всього 

по 

області  

  121 131   

       
      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району  

 



 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району  

 

0,78 га - пасовища 



 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  

 

1,96 га - пасовища 



 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  

 

1,50 га - рілля 



 
 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  
 

0,50 га – рілля 



 
 

 
- Зарезервований земельний масив 

0,50 га  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  

 

 
 

 

 
- Зарезервований земельний масив 

0,35 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  
 

 
 

 

 

 
- Зарезервований земельний масив 

 

0,90 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Киданівської  сільської ради Бучацького району  
 

 

 
 

 

 

 
-  Зарезервований земельний масив 

4,00 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Киданівської  сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

1,30 - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Космиринської  сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 
-  Зарезервований земельний масив 

0,72 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Космиринської  сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 
-  Зарезервований земельний масив 

 
 

1,50 га - пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Бучацької міської ради Бучацького району 
 

 
 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 
 

0,11 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Передмістянської сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 

 
                 Зарезервований земельний масив 

 

 

 

2,00 га рілля 



   

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Жизномирської сільської ради Бучацького району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

0,06 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Жизномирської сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 
                                Зарезервований земельний масив 

0,13 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Зубрецької  сільської ради Бучацького району 
 

 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Хоростківської міської ради (с.Сорока) Гусятинського район  

 

 
 

-  Зарезервований земельний масив 

 

 

1,65 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Хоростківської міської ради (с.Сорока) Гусятинського район  
 

 

 

 
-  Зарезервований земельний масив 

-  

1,55 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Гадинківської  сільської  ради  Гусятинського район 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

1 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Вікненської  сільської  ради  Гусятинського район  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

3,60 га - пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Красненської  сільської  ради  Гусятинського район  

 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

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 IV кварталі 

на території Слобідської сільської ради Заліщицького району   

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

6,00 га - пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Зозулинської сільської ради Заліщицького району  

 

 

                  

                              Зарезервований земельний масив 

0,60 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Угриньківської  сільської ради Заліщицького району 

 

 

 

                               Зарезервований земельний масив 

 

1,8 - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Угриньківської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

  

                               Зарезервований земельний масив 

1,1 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Вормулинської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

- Зарезервований земельний масив 

1,8 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Подільської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

11,69  га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Устечківської   сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

4,0 га – пасовища  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Стриївської сільської ради Збаразького району  

 

  

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

 

0,40 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Кальненської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

4,0 га – рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Курівецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га -рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Курівецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

 

 Зарезервований земельний масив 

0,30 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,20 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,15 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,18 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

 

0,30 га рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IVкварталі на 

території Гукалівської  сільської  ради Зборівського району   

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Мшанецької сільської  ради Зборівського району. 

 

  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,95 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV 

кварталі на території Мшанецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,40 га - пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV 

кварталі на території Зарудянської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

 Зарезервований земельний масив 

 

0,20 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Зарудянської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,25 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Кобзарівської сільської ради  Зборівського району  

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,90 га – господарські будівлі і 

двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Дунаївської  сільської ради  Кременецького району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,35 га – господарські 

будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Білокриницької  сільської ради  Кременецького району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Потіцької сільської ради  Козівського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,40 га -  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Потіцької сільської ради  Козівського району  

 

 

 

  

Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Кривенської сільської ради  Козівського району   

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га -  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Купчинецької  сільської ради  Козівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

4,2 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Купчинецької  сільської ради  Козівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,90 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Вербовецької сільської  ради Лановецького району  

 

  

  

Зарезервований земельний масив 

2,00 га –рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Верещаківської сільської  ради Лановецького району 

 

 

Зарезервований земельний масив 

1,00 га - рілля 



 Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Гончарівської сільської ради Монастириського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

 

0,90 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Іванівської сільської  ради Теребовлянського району  

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

4,00 га -  рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Лошнівської  сільскої  ради Теребовлянського  району  

  

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

10,00 га - пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Могильницької  сільскої  ради Теребовлянського  району  

 

 

                      

                                              Зарезервований земельний масив 

4,0 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Бурканівської  сільскої  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

1,28 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Домаморицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,75 га – рілля  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

  

 

  Зарезервований земельний масив 

0,30 га - рілля 



 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

  
                      Зарезервований земельний масив 

1,25 га -  рілля  



 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району   

 

 

 

0,26 га   рілля   



 Зарезервований земельний масив 

 

 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

   

0,67 га - рілля 



 

                  Зарезервований земельний масив 

 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 



  

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

0,67 га –рілля   



 

 

 

                         Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі 

на території Малоходачківської  сільської ради Тернопільського району  

 



 

 

                      Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Настасівської  сільської  ради Тернопільського району  

 

1,0 га - пасовища 



 

 

                         

                                 Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Настасівської сільської  ради Тернопільського району  

 

0,33  га – рілля  



 

 

                                         

                                           Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району 

 

0,30 га - рілля 



  

 

                                   Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

0,10 га - рілля 



 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

0,10 га - рілля 



 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

0,40 га рілля 



 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

1,05 га - рілля 



 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Романівської  сільскої  ради Тернопільського району  

 

0,25 га – господарські 

будівлі і двори 



  

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Підгороднянської  сільскої  ради Тернопільського району  

 

0,15 га - рілля 



  

 

                                   Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Великоберезовицької селищної  ради Тернопільського району  

 

0,41 га - пасовища 



 

 

                                       Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Великолуцької  сільскої  ради Тернопільського району  

 

0,15 га - рілля 



  

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Довжанської  сільської  ради Тернопільського  району  

0,50 га рілля  



 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Довжанської  сільської  ради Тернопільського  району  

 

0,12 га - рілля 



 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Чернелеворуської  сільскої  ради Тернопільського  району 

 

0,10 га - рілля 



 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Чернелеворуської  сільскої  ради Тернопільського  району 

4,0 га - рілля 



 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Мишковицької  сільскої  ради Тернопільського  району 

6,0 га - рілля 



 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Мишковицької  сільскої  ради Тернопільського  району  

2,00 га – рілля 



 

 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Івачеводолішнівської  сільскої  ради Тернопільського  району  

1,30 га – рілля  



 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території Буцнівської сільскої  ради Тернопільського  району  

1,45 га – рілля  



 

 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV кварталі на 

території  Ягільницької сільскої  ради Чортківського  району  

0,09 га - господарські 

будівлі і двори 



 

 

 

   Зарезервований земельний масив 

 

6,0 га - рілля 


