
Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які 

можуть бути передані у власність громадянам у II 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 
Бережанський 

Бережанська м.р. 3 0,24 рілля   6120482300 

Куропатницька  1 2,00 сіножатті    6120482500 

Шибалинська  2 0,20 пасовища   6120489400 

Всього по району    6 2,44       

2 
Бучацький 

Бобулинська 2 4,00 пасовища    6121280900 

Бариська  1 2,00 рілля,    6121280400 

Бучацька м.р  1 0,11 рілля,    6121210100 

Стінківська  
2 0,59 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6121287800 

Киданівська 1 1,00 рілля,    6121282900 

Всього по району   7 7,70       

3 
Борщівський  

Шупарська 4 3,09 пасовища   612088880 

Ланівецька 1 1,00 пасовища     

Всього по району    5 4,09       

4 Гусятинський 

Самолусківська 2 1,30 

рілля,  господарські будівлі і 
двори   6121686700 

Малолуцька 1 2,00 рілля   6121684500 

Оришківська 1 0,38 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6121685401 



Яблунівська 3 5,00     6121689600 

Клювинецька 2 3,00 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6121682100 

Всього по району   9 11,68       

5 
Заліщицький 

Лисівська 
2 1,24 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6122085800 

Солоненська 1 1,15 , рілля   6122087800 

Литячівська 2 4,00 пасовища   6122085600 

Товстенська 3 5,05 

рілля, господарські будівлі і 
двори   6122055000 

Хмелівська  1 1,00 рілля   6122089201 

Винятинська 2 2,50 пасовища   6122081700 

Всього по району   11 14,94       

6 
Збаразький 

Залужанська 3 0,36 рілля   6122483900 

Колодненська 1 2,00 рілля   6122484800 

Великокунинецька 1 1,50 пасовища   6122481000 

Гніздичненська  1 1,00 рілля   6122481800 

Залісецька 8 2,76 рілля   6122482800 

Базаринська 2 0,14 рілля   6122480400 

Стриївська 1 0,14     6122488400 

Красносільська 1 2,00 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6122485400 

Великовікнинська 1 2,00 пасовища   6122481200 

Всього по району   19 11,90       

7 Зборівський  

Городищенська 1 0,16 рілля   6122682800 

Ярчовецька 
2 3,1 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6122689800 

Зарудянська 3 4,26 рілля   6122683700 

Озернянська 
2 0,33 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6122686700 

Висиповецька 1 0,10 пасовища   6122681600 

Вовчківська 1 1,47 пасовища   6122681300 

Нестерівська 
3 5,00 

пасовища 
  6122686300 



Кабаровецька 
2 0,58 

рілля 
  6122684000 

Залозецька 
2 1,92 

рілля 
  6122655300 

Мшанецька 
1 0,30 

  
  6122687700 

Серетецька 
2 2,50 

пасовища 
  6122688601 

Чистопадівська 
1 1,50 

пасовища 
  6122689600 

Всього по району   21 21,22       

8 
Козівський Козлівська  1 2,00 рілля   6123055400 

Всього по району   1 2,00       

9 
Кременецький 

Ридомильська 1 0,44 рілля   6123486800 

Великогорянська  1 0,25 рілля   6123481500 

Великобережецька 1 1,95     6123481400 

Сапанівська 1 1,34 рілля   6123487100 

Плосківська 1 1,00 рілля   6123485600 

Всього по району   5 4,98       

10 
Лановецький  Борщівська  10 15,25 рілля   6123881500 

Всього по району    10 15,25       

11 
Монастириський  Устя-Зеленська 4 6,00 рілля   6124288800 

Всього по району   4 6,00       

12 

Підволочиський 

Клебанівська 2 4,00 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6124683300 

Скалатська 1 2,00 пасовища   6124610500 

Турівська 1 2,00 рілля   6124689000 

Скоріківська 1 1,40 пасовища   6124687100 

Всього по району   5 9,40       

13 
Підгаєцький 

Бронгалівська  2 2,35     6124880900 

Мужилівська 1 1,00 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6124885000 

Староміська 1 2,00 рілля   6124887300 

Поплавська 1 0,80 пасовища   6124886500 

Сільцівська 1 1,09 рілля   6124887000 

Литвинівська 1 2,00 рілля   6124883500 

Всього по району   7 9,24       



14 
Теребовлянський 

Романівська 1 1,00 рілля   6125086900 

Хмелівська 1 1,00 рілля   6125089200 

Теребовлянська  3 1,40 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6125010100 

Дарахівська 2 3,51 пасовища   6125082200 

Плебанівська 1 1,00 рілля   6125086401 

Кобиловолоцька 3 4,25 рілля. Пасовища   6125083103 

Ілавченська 1 2,00 рілля   6125084301 

Буданівська 
3 6,00 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6125080500 

Могильницька 
2 4,00 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   6125088900 

Всього по району   15 24,16       

15 
Тернопільський  

Грабовецька  1 2,00 рілля   6125282300 

Товстолузька 1 0,25 рілля   6125287800 

Буцнівська 1 0,38 рілля   6125280900 

Миролюбівська 2 0,76 рілля   6125285400 

Малоходачківська 1 1,80 рілля   6125284800 

Великобірківська 1 0,10 рілля   6125255400 

Великоглибочецька 
2 2,32 

господарські будівлі і двори, 
пасовища   

6125281900 

Настасівська 2 2,50 рілля   6125285700 

Івачівдолішнівська  3 1,99 рілля   6125286000 

Чистилівська  1 0,29 рілля   6125289700 

Всього по району   15 12,39       

16 
Чортківський Пастушівська 1 0,15 рілля   6125586400 

Всього по району    1 0,15       

  Шумський Цеценівська  1 2,00 пасовища   6125888701 

  Всього по району    1 2,00       

  
Всього по 

області    141 160       

                 

 

   



 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

 

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

території Шупарської сільської  ради Борщівського району  
 

0,9555 га - рілля 



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

території Шупарської сільської  ради Борщівського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,70 га - пасовища 



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

території Шупарської сільської  ради Борщівського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,6474 га - пасовища 



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

території Шупарської сільської  ради Борщівського району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,7424 га - пасовища 



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

території Ланівецької  сільської  ради Борщівського району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,00 га -пасовища 



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

території Бережанської  міської  ради Бережанського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,24 га -  рілля 



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

території Куропатницької сільської ради  Бережанського району 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2, 00 га - сіножатті 



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

території Шибалинської сільської ради  Бережанського району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,20 га   пасовища 



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

території Бобулинської  сільскої  ради Бучацького  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

4,00 га - пасовища 



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

території Бариської сільскої  ради Бучацького  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

2,00 га - рілля 



 

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

території Бучацької міської  ради Бучацького  району  

  
 

    Зарезервований земельний масив 

 

0,11 га - рілля 



 

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

території Стінківської сільської  ради Бучацького  району  

 

 

  

    Зарезервований земельний масив 

   

0,0743 га – під господарськими 

будівлями і дворами 



 

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

території Стінківської сільської  ради Бучацького  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,5106 - пасовище 



 

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

території Киданівської сільської  ради Бучацького  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,00 - рілля 



 

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

території Самолусківської сільскої  ради Гусятинського району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,20 га –  господарські 

будівлі і двори 

 



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

території Малолуцької  сільскої  ради Гусятинського району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2.0 га - рілля 



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

території Оришківської  сільскої  ради Гусятинського району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,38 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Самолусківської  сільскої  ради Гусятинського району  

 

 

 

 Зарезервований земельний масив 

 

 

1,10 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Клювинецької  сільскої  ради Гусятинського району 

 

 

                             Зарезервований земельний масив 

 

3,00 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Лисівської сільскої  ради Заліщицького району 

 

 

                             Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га – під господарськими 

будівлями і дворами 



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

території Лисівської сільскої  ради Заліщицького району 

 

 

 Зарезервований земельний масив 

 

 

0,74 га – господарські будівлі і 

двори 



 

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

території Солоненської сільскої  ради Заліщицького району  

 

Зарезервований земельний масив 

1,15 га – пасовища  



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

території Литячівської  сільскої  ради Заліщицького району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га - пасовища 



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

території Литячівської  сільскої  ради Заліщицького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га - пасовища 



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

території Товстенської селищної  ради Заліщицького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,05 га –господарські 

будівлі ідвори 



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

території Товстенської селищної  ради Заліщицького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га - рілля 



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

території Хмелівської сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



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

території Винятинської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,40 га - пасовища 



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

території Винятинської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,10 га - рілля 



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

території Базаринецької сільскої  ради Збаразького  району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,06 га - рілля 



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

території Базаринецької сільскої  ради Збаразького  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,08 га - рілля 



 

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

території Колодненської сільскої  ради Збаразького  району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2 га – рілля  



 

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

території Великокунинецької  сільскої  ради Збаразького  району  

  

Зарезервований земельний масив 

 

1,50 га - пасовища 



 Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у II 

кварталі на території Залужанської сільскої  ради Збаразького  району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,36 га - рілля 



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

території Гніздичненської сільскої  ради Збаразького  району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 1,0 га - рілля 



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

території Залісецької  сільскої  ради Збаразького  району 

 

  

Зарезервований земельний масив 

2,55 га - рілля 



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

території Залісецької  сільскої  ради Збаразького  району 

 

Зарезервований земельний масив 

0,21 га - рілля 



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

території Залісецької  сільскої  ради Збаразького  району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

1,0872 га - рілля 



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

території Стриївської сільскої  ради Збаразького  району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,14 га – господарські 

будівлі і двори  



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

території Красносільської  сільскої  ради Збаразького  району 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Великовікнинської  сільскої  ради Збаразького  району  

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га - пасовища 



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

території Городищенської сільскої  ради Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,16 га - рілля 



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

на території Ярчовецької  сільської ради Зборівського району 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

 

1,40 га – під господарськими 

будівлями і дворами  



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

на території Ярчовецької  сільської ради Зборівського району  

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

1,70 га -  пасовища 

 



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

на території Озернянської сільської ради Зборівського району  

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,23 га – під господарськими будівлями 

і дворами 

 



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

на території Заруддянської сільської ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

1,5 га - рілля 

 



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

на території Зарудянської сільської ради Зборівського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

на території Зарудянської сільської ради Зборівського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

 

0,76 га - рілля 



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

на території Вовчківської сільської ради Зборівського району  

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

1,47 га - рілля 



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

на території Нестерівської сільської ради Зборівського району  

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га - пасовища 



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

на території Нестерівської сільської ради Зборівського району  

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

1,00 га - пасовища 



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

на території Нестерівської сільської ради Зборівського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



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

на території Кабарівецької сільської ради Зборівського району 

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

0,33 га - рілля 



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

на території Кабарівецької сільської ради Зборівського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,25 га - рілля 



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

на території Залозецької селищної ради Зборівського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

0,92 га - пасовища 



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

на території Залозецької селищної ради Зборівського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



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

на території Мшанецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

на території Серетецької сільської  ради Зборівського району 

 

 

  

                                              Зарезервований земельний масив 

2,50 га - рілля 



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

на території Чистопадівської сільської  ради Зборівського району 

 

 

 

                                                   Зарезервований земельний масив 

 

1,50 га пасовища 



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

на території Козлівської селищної ради Козівської району 

 

 

 

                                                   Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

на території Ридомильської сільської ради Кременецького району  

 

 

 

                                                   Зарезервований земельний масив 

 

0,44 га - рілля 



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

на території Великогорянської сільської ради Кременецького району  

 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

0,25 га - рілля 



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

на території Великобережецької  сільської ради Кременецького району  

 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

1,95 га – рілля  



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

на території Сапанівської  сільської ради Кременецького району  

 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

1,34 га – господарські 

будівлі і двори 



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

на території Плосківської  сільської ради Кременецького району  

 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



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

на території Борщівської  сільської ради Лановецького району 

 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

2,00 га - рілля 



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

території Борщівської  сільської ради Лановецького району  
 

 
 

 
                                                    Зарезервований земельний масив 

8, 08 га – рілля  



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

території Борщівської  сільської ради Лановецького району  
 

 

 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

 

1,68 га  пасовища 



 

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

території Устязеленської сільської ради Монастириського району                      

  

 
 

 
                                                           Зарезервований земельний масив 

 

 

4,00 га - рілля 



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

території Устязеленської сільської ради Монастириського району  
 

    

 

                                               Зарезервований земельний масив 
 

2,00 га – рілля  



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

території Клебанівської сільської ради Підволочиського району  

  

   
 

 
                                    Зарезервований земельний масив 

 

 

 

2,0 га – господарські 

будівлі і двори 



 

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

території Клебанівської сільської ради Підволочиського району  

 
 

 
                                    Зарезервований земельний масив 
 

 

2,0 га – господарські будівлі 

і двори 



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

території Скалатської міської ради Підволочиського району  

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 
 

2,00 га - пасовища 



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

території Турівської сільської ради Підволочиського району 

 

 

 
 

 
                                   Зарезервований земельний масив 

 

 

2,0 га - пасовища 



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

території Скориківської сільської ради Підволочиського району  

 

 
 

 
                              Зарезервований земельний масив 

 

1,40 га – рілля  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IIкварталі 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 II кварталі на 

території Староміської  сільської  ради Підгаєцького району  

 

 

                               Зарезервований земельний масив 
 

2, 00 га - рілля 



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

на території Поплавської  сільської  ради Підгаєцького району  

 

 

 

                               Зарезервований земельний масив 
 

0,80 га - рілля 



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

на території Бронгалівської  сільської  ради Підгаєцького району  

 

 

 

                                  Зарезервований земельний масив 
 

1,00 га - рілля 



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

на території Бронгалівської  сільської  ради Підгаєцького району  

 

 

 

                                                                          Зарезервований земельний масив 

1,35 га - рілля 



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

на території Сільцівської  сільської  ради Підгаєцького району 

 

 

                                                                          Зарезервований земельний масив 

 

1,09 га - рілля 



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

на території Романівської  сільської ради Теребовлянського  району  

 

 

        
                                       Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



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

на території Хмелівської  сільської ради Теребовлянського  району  

 

 

                                       Зарезервований земельний масив 
 

1,00 га - рілля 



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

на території Теребовлянської міської  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

0,12 га - пасовища 



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

на території Теребовлянської міської ради Теребовлянського  району 

 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

0,28 га - рілля 



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

на території Теребовлянської міської ради Теребовлянського  району  

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

1,0 га - рілля 



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

на території Дарахівської сільської ради Теребовлянського  району 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

2,00 га - рілля 



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

на території Дарахівської сільської ради Теребовлянського  району 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

1,51 га – господарські 

будівлі і двори 



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

на території Плебанівської сільської ради Теребовлянського  району  

 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

1,00 га – господарські 

будівлі і двори 



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

на території Кобиловолоцької сільської ради Теребовлянського  району  

 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

2,00 га – господарські 

будівлі і двори 



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

на території Ілавченської сільської ради Теребовлянського  району  

 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

2,00 га - рілля 



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

на території Буданівської сільської ради Теребовлянського  району  

 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

2,00 га - пасовища 



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

на території Буданівської сільської ради Теребовлянського  району  

 

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

4,00 га - пасовища 



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

на території Могильницької сільської ради Теребовлянського   

 

 

                                                                       Зарезервований земельний масив 

 

4.00 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Товстолузьської сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

                                                       Зарезервований земельний масив  

0,25 га - рілля 



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

на території Буцнівської  сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

0,38 га - рілля 



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

на території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

  

                                                        Зарезервований земельний масив 

0,54 га - рілля 



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

на території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району 

 

 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

 

0,22 га - рілля 



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

на території Малоходачківської  сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

 

1,80  га - пасовища 



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

на території Великобірківської селищної  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

0,10 га - пасовища 



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

на території Великоглибочецької сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

2.00 га - рілля 



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

на території Великоглибочецької сільської ради Тернопільського району  

 

 

  

                                           Зарезервований земельний масив 

0,32 га – під господарськими 

будівлями та дворами 



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

на території Настасівської сільської ради Тернопільського району 

 

 

 

 Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



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

на території Івачівдолішнівської сільської ради Тернопільського району  

 

 

  Зарезервований земельний масив  

 

 

0,68 га - рілля 



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

на території Івачівдолішнівської сільської ради Тернопільського району 

 

 

 

       Зарезервований земельний масив 

 

0,84 га - рілля 



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

на території Івачівдолішнівської сільської ради Тернопільського району  

 

 

  

                                                        Зарезервований земельний масив 

0,48 га  рілля 



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

на території Чистилівської сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

0,29 га - рілля 



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

на території Пастушівської сільської ради Чортківського району  

 

 

 

 

 Зарезервований земельний масив 

0,15 га - рілля 



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

на території Цеценівської сільської ради Шумського району  

 

 

                                                       

                                                                                      Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га – під господарськими 

будівлями та дворами 


