
Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, які можуть бути передані у власність громадянам у IV кварталі 2017 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 (у разі відсутності 

кадастрового номеру 

Район 
Сільська,селищна 

рада 

1 
Бережанський 

Бережанська  31 2,50 рілля   6110500000 

Посухівська  1 2,00 пасовища   6120486000 

Всього по району    32 4,50       

2 
Бучацький 

Бучацька м/р 6 0,66 рілля   6121210100 

Соколівська 4 4,00 рілля   6121286600 

Киданівська  2 3,00 пасовища   6121282900 

Космиринська 4 1,80 рілля   6121283000 

Бариська  1 1,00 рілля   6121280400 

Всього по району   17 10,46       

3 
Борщівський  Пилатківці 1 2,00 рілля   6120886100 

Всього по району    1 2,00       

4 
Гусятинський 

Городницька  1 1,50 сади   6121681000 

Вікнянська  1 2,00 пасовища   6121685100 

Копичинецька 1 1,10 

господарські 

будівлі і двори   6121610400 

Всього по району   3 4,60       

5 
Заліщицький 

Зозулинська 3 0,36 сади   6122084000 

Подільська 1 1,17 рілля   6122087000 

Всього по району   4 1,53       

6 Збаразький 

Капустинська 2 2,00 рілля   6122483900 

Колодненська 6 12,00 рілля   6122484800 

Залісецька  4 1,29 рілля   6122482800 

Гніздичненська  1 1,00 рілля   6122481800 



Новиківська 1 1,00 пасовища   6122487000 

Всього по району   14 17,29       

7 
Зборівський  

Залозецька  1 2,00 рілля   6122655300 

Мшанецька  1 1,20 рілля   6122687700 

Зборівська м.р 1 1,5 рілля   6122610100 

Озернянська с.р  1 0,12 сіножатті   6122686700 

Гарбузівська  1 2 пасовища   6122682200 

Ярчовецька 3 1,60 рілля   6122689800 

Чернихівська 
1 0,10 

господарські 

будівлі і двори   6122689500 

Всього по району   9 8,52       

8 
Козівський 

Малоплавучанська 1 2,00 пасовища   6123085800 

Будилів 1 0,76 рілля   6123080400 

Купчинецька  1 2,00 рілля   6123085600 

Всього по району   3 4,76       

9 
Кременецький 

Староолексинецька 1 1,00 рілля   6123487600 

Дунаївська  
10 1,00 рілля   

6123482003 1 2,00 рілля   

Всього по району   12 3,00       

10 
Лановецький  

Москалівська 4 4,00 рілля   6123884800 

Молотківська 6 6,00 рілля   6123884500 

Вербовецька 1 2,00 рілля   6123882400 

Лановецька 1 0,35 рілля   6123810100 

Всього по району    12 12,35       

11 
Монастириський  Задарівська 1 2,00 рілля   6124285000 

Всього по району   1 2,00       

12 Підволочиський 

Турівська 2 3,00 пасовища   6124689000 

Староміщинська 1 0,08 рілля   6124687500 

Всього по району   3 3,08       

13 
Підгаєцький Бронгалівська  1 1,00 рілля   6124880900 

Всього по району   1 1,00       

14 
Теребовлянський 

Глещавська 1 1,50 пасовища   6125081900 

Микулинецька 1 2,00 пасовища   6125055400 

Буданівська 1 2,00 пасовища   6125080500 

Котузів 1 1,50 рілля   6125084600 

Всього по району   4 7,00       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Тернопільський  

Товстолузька 5 0,34 пасовища   6125287800 

Великоглибочецька 2 

0,20 рілля   

6125281900 0,38 

господарські 

будівлі і двори 
  

Ігровицька 1 0,10 пасовища   6125283400 

Романівська 1 0,08 рілля   61252287100 

Малоходачківська 2 0,20 сіножатті   6125284800 

Івачіводолішнівська 
2 

0,30 рілля   

6125286000 0,15 рілля   

Чистилівська 1 0,15 рілля   6125289700 

Всього по району   14 1,90       

16 
Чортківський Росохацька 5 0,60 пасовища   6125587000 

Всього по району    5 0,60       

  Всього по області    135 85       



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

території Бережанської міської ради Бережанського району 

 

 
  

- Зарезервований земельний масив 

 

 

 

2,5 га - рілля 



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

території Посухівської сільської  ради Бережанського району 

 
  

- Зарезервований земельний масив 

 

2,0 - пасовища 



 

- Зарезервований земельний масив 

 

 
 

 

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

території Бучацької міської  ради Бучацького району 

Копичинецька міська рада 

0,66 га – рілля  



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

території Соколівської сільської  ради Бучацького  району 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

4га- рілля 



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

території Киданівської  сільської ради  Бучацького району   

 

 

 
 

 
- Зарезервований земельний масив 

1,0 га - пасовища 



 

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

території Киданівської  сільської ради  Бучацького району   

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

 

2,0 га -пасовища 



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

на території Космиринська сільської ради Бучацького району 

  

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

0,40 - рілля 



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

на території Космиринська сільської ради Бучацького району 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

1,40 - рілля 



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

на території Барської сільської ради Бучацького району 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

1 га - пасовища 



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

на території Пилатківської сільської ради Борщівського району 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

на території Городницької сільської ради Гусятинського району 

 
 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

 

1,5 га - сади 



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

на території Вікнянської  сільської ради Гусятинського району 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

2,0  га - пасовища 



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

на території Копичинецької  сільської ради Гусятинського району 

 

 

  

                                                                                                       Зарезервований земельний масив 

1,10 га – господарські будівлі 

і двори  



 

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

на території Зозулинської  сільської ради Заліщицького району 
 

 
 

 

                                                  Зарезервований земельний масив 

 

0,36 га -сади 



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

на території Подільської  сільської ради Заліщицького району 
 

  
                                                   

                                                                         Зарезервований земельний масив 

 

 

 

1,17 га рілля 



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

території Капустинської  сільської ради Збаразького району  

 
                                                                          Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - рілля 



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

території Колодненської  сільської ради  Збаразького району   
 

 

 

        Зарезервований земельний масив 

12,0 га - рілля 



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

території Залісецької  сільської ради  Збаразького району   
 

 
 

                         Зарезервований земельний масив 

1,29 га - рілля 



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

території Гніздичненської сільської ради  Збаразького району   

 

  
                                                                Зарезервований земельний масив 

 

 

1,00 га  рілля 



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

території Новиківської  сільської ради  Збаразького району   

 

 
 

                            Зарезервований земельний масив 
 

 

1,0 га - пасовища 



 

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

території Залозецької селищної ради (с.Піщане)  Зборівського району   

 

 
 

                        Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - рілля 



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

території Мшанецької сільської ради Зборівського району   

 

 
                         Зарезервований земельний масив 

 

 

1,20 га - рілля 



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

території Зборівської міської  ради Зборівського району   

 

 
                          Зарезервований земельний масив 

 

 

1,5 га - рілля 



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

території Озернянської сільської ради Зборівського району   

 

 
 

 

                          Зарезервований земельний масив 

 

0,12 га - сіножатті 



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

території Гарбузівської  сільської ради Зборівського району   
 

 
                          Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - пасовища 



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

території Ярчовецької  сільської ради Зборівського району   
 

 

 

       Зарезервований земельний масив 

 

1,80 га  - рілля 



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

території Чернихівської  сільської ради Зборівського району   
 

 

 

       Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га – господарські 

будівлі і двори  



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

території Бронгалівської  сільської ради Підгаєцького району   
 

 
 

 

       Зарезервований земельний масив 

1 га - рілля 



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

території Турівської  сільської ради Підволочиського району   
 

 
       Зарезервований земельний масив 

 

3 га - пасовища 



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

території Староміщинської  сільської ради Підволочиського району   
 

 

 

      Зарезервований земельний масив 

 

 

0,08 га -  рілля 



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

території Староолексинецької  сільської ради Кременецького району   
 

 
       Зарезервований земельний масив 

 

     

1,0 га - рілля 



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

території Дунаївської сільської ради Кременецького району   
 

 
         Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - рілля 



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

території Дунаївської сільської ради Кременецького району   
 

 

        Зарезервований земельний масив 

1,00 га - рілля 



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

території Малоплавучанської сільської ради Козівського району   
 

 

 

    Зарезервований земельний масив 

2 га - пасовища 



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

території Будилівської сільської ради Козівського району   

 
    Зарезервований земельний масив 

 

0,76 га - рілля 



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

території Купчинецької  сільської ради Козівського району   

 
    Зарезервований земельний масив 

 

 

2 га - рілля 



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

території Задарівської  сільської ради Монастириського району   

 

 

    Зарезервований земельний масив 

2 га - рілля 



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

території Москалівської  сільської ради Лановецького району   

4  

 

     Зарезервований земельний масив 

 

4 га - рілля 



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

території Молотківської  сільської ради Лановецького району   

 

 

     Зарезервований земельний масив 

 

6 га - рілля 



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

території Вербовецької  сільської ради Лановецького району   

 

 

     Зарезервований земельний масив 

 

2 га - рілля 



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

території Лановецької міської  ради Лановецького району   

 

 

 

     Зарезервований земельний масив 

0,35 га - рілля 



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

території Товстолузької сільської ради Тернопільського району   

 
    Зарезервований земельний масив 

 

 

0,34 га - пасовища 



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

території Великоглибочецької сільської ради Тернопільського району   

 
   Зарезервований земельний масив 

 

0,20 га - рілля 



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

території Великоглибочецької сільської ради Тернопільського району   

 
   Зарезервований земельний масив 

 

0,38 га – господарські двори  



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

території Ігровицької  сільської ради Тернопільського району   

 
    Зарезервований земельний масив 

 

 

0,10 га - пасовища 



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

території Романівської  сільської ради Тернопільського району   

 

   

    Зарезервований земельний масив 

0,08 га – рілля  



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

території Малоходачківської  сільської ради Тернопільського району   

 

   

    Зарезервований земельний масив 

0,20 га -  сіножатті 



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

на території Івачеводолішнівської сільської ради Тернопільського району   

 
  Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

на території Івачеводолішнівської  сільської ради Тернопільського району   

 
  Зарезервований земельний масив 

 

0,15 га - рілля 



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

на території Чистилівської  сільської ради Тернопільського району   

  

 

  Зарезервований земельний масив 

 

0,15 га - рілля 



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

на території Глещавської  сільської ради Теребовлянськогорайону   

 

 

  Зарезервований земельний масив 

1,5 га - пасовища 



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

на території Микулинецької сільської ради Теребовлянського району   

 
   Зарезервований земельний масив 

 

2.0 га - пасовища 



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

на території Буданівської сільської ради Теребовлянського району   

 
   Зарезервований земельний масив  

 

2,00 га - пасовища 



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

на території Котузівської сільської ради Теребовлянського району   

 

   Зарезервований земельний масив  

 

1,5 га рілля 



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

території Росохацької  сільської ради Чортківського району  

 

 

    Зарезервований земельний масив  

 

0,60 га - пасовища 


