
Район
Сільська,селищна 

рада

1 2 3 4 5 6 7 8

Шупарська 6 4,6927 пасовища 6120888801

Ланівецька 1 1,0000 пасовища 6120884500

Бурдяківська 1 2,0000 рілля 6120881200

Всього по району 8 7,6927

Стінківська 6 7,8000 рілля 6121287800

Жизномирська 4 2,1300 рілля 6121281101

Бучацька 1 2,0000 рілля 6121210100

Заривинецька 4 1,9550 рілля, пасовища 6121281000

Добропільська 1 2,0000 рілля 6121281600

Старопетликівська 1 2,0000 господарські будівлі і двори 6121287400

Новопетликівська 12 23,0000 рілля 6121284000

Бобулинська 8 15,8100 рілля 6121280900

Осівецька 1 2,0000 рілля 6121281200

Всього по району 38 58,6950

Малолуцька 2 4,0000 рілля 6121684500

Гадинківська 1 1,0000 рілля 6121682400

Всього по району 3 5,0000

Угриньківська 2 3,2000 рілля 6122088700

Слобідська 2 4,0000 господарські будівлі і двори 6122087600

Товстенська 2 4,0000 господарські будівлі і двори 61220555500

Лисівська 1 1,9100 господарські будівлі і двори 6122085800

Дзвиняцька 1 0,9600 господарські будівлі і двори 6122082400

Всього по району 8 14,0700

Стриївська 1 1,9000 рілля 6122488400

Красносільська 1 0,7100 рілля 6122485400

Добромірківська 1 2,0000 пасовища 6122482600

Базаринська 1 0,1200 рілля 6122480400

Великокунинецька
1 2,0000

рілля, пасовища, господарські 

будівлі і двори 6122481000

Киданецька 1 0,9276  господарські будівлі і двори

Всього по району 6 7,6576

Курівецька 2 1,0610 рілля 6122685100

Ченихівська 5 1,8277 рілля 6122689500

Городищенська 1 0,3000 рілля 6122682800

Мшанецька 4 4,8935 ріллля 6122687701

Годівська 1 1,2500 рілля 6122682501

Мильнівська 2 0,9600 рілля 6122685701

Млиновецька 2 1,8600 пасовища 6122686000

Висиповецька 1 0,7000 рілля 6122681600

Беримівська 1 0,2000 рілля 6122680700

Всього по району 19 13,0522

Потіцька 2 4,0000 рілля 6123087100

Олесинська 1 2,0000 рілля 6123086101

Ценівська 2 3,1600 рілля  6123088401

Великоходачківська 1 0,7161 пасовища 6123081100

Всього по району 6 9,8761

Жолобівська 1 0,5400 рілля 6123482600

Дунаївська 29 2,2600 рілля, пасовища 6123482300

Сапанівська 2 1,6000 рілля 6123487101

Всього по району 32 4,4000

Бережанська 1 2,0000 рілля 6123881200

Буглівська 1 2,0000 пасовища 6123881800

Всього по району 2 4,0000

Тростянецька 1 2,0000 рілля 6124288000

Задарівська 2 3,0000 рілля, пасовища 6124285000

Всього по району 2 5,0000

Білокриницька 2 4,0000 рілля 6124880300

Староміська 3 3,0800 рілля 6124887300

Бронгалівська 1 2,0000 рілля 6124880900

Галицька 1 0,4200 рілля 6124881100

Всього по району 7 9,5000

Кобиловолоцька 2 1,4835

рілля, господарські будівлі і 

двори 6125083200

Дарахівська 1 0,5000 пасовища  6125082201

Мшанецька 1 0,2500 рілля 6125085700

Буданівська 2 3,1869

рілля, пасовища, господарські 

будівлі і двори 6125080500

Хмелівська 2 2,4935 пасовища

Всього по району 8 7,9139

Настасівська 
2 0,6525

рілля, господарські будівлі і 

двори 6125285700

Чернелеворуська 3 0,3940 рілля 6125289200

Мишковицька 2 0,2000 рілля 6125255200

Малоходачківська 6 4,6350 рілля 6125284800

Ігровицька 4 1,1454 рілля 6125255400

Івачеводолішнівська 1 0,1824 рілля 6125286000

Чистилівська 2 0,6400 ріля 6125289701

Миролюбівська 1 0,2051 господарські будівлі і двори 6125285101

Буцнівська 1 0,0900 рілля 6125280900

Романівська
3 1,6150

пасовища, господарські будівлі і 

двори 6125287100

Домаморицька 1 1,4000 пасовища 6125282600

Великобірківська 1 0,1500 господарські будівлі і двори 6125255400

Марянівська 2 0,3500 рілля 61252284900

Всього по району 29 11,6594

м.Тернопіль м.Тернопіль 1 0,0400 рілля 61101000000

Всього по місту 1 0,0400

Пастушівська 1 0,1509 рілля 6125586400

Пробіжнянська 6 12,0000 пасовища 6125586700

Ридодубівська 1 1,2400 рілля 6125587100

Всього по району 8 13,3909

Вілійська 1 1,0000 рілля 6125882400

Великозагайцівська 1 0,6000 рілля 6125882100

Всього по району 2 1,6000

Всього по області  187 173,55

  

Заліщицький

9

Підгаєцький

5

Збаразький

Козівський

11

7

Лановецький

4

13

Тернопільський

Чортківський 
16

Шумський 
17

15

14

Гусятинський

Монастириський 

Бучацький

Кременецький

Теребовлянський

10

Зборівський

3

6

 Інформація про обчислену площу земельних ділянок, які пропонується передавати у власність громадянам в межах норм 

безоплатної приватизації у II кварталі 2019 року на території Тернопільської області

№ 

з/п

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці Кількість 

земельних 

ділянок

2
Борщівський 

Площа 

земельних 

ділянок, га

Угіддя

Код одиниці 

адміністративно-

територіального устрою, 

номер кадастрової зони, 

кадастрового кварталу (у 

разі відсутності 

кадастрового номеру)

Кадастровий номер 

(при наявності)



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

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району  

 

  

 

- Зарезервований земельний масив 

-  

3,9061 га - пасовища 



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

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

0,79 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 Бурдяківської сільської  ради Борщівського району 
 

 
 

 
- Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

території Стінківської сільської ради Бучацького району  

 

 

 
 

                 Зарезервований земельний масив 

0,10 га -  господарські 

будівлі і двори 



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

території Стінківської сільської ради Бучацького району  

 

 

 
 

 
                 Зарезервований земельний масив 

           

7,70 га - рілля 



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

території Жизномирської сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 

 
                 Зарезервований земельний масив 

1 га - рілля 



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

території Жизномирської сільської ради Бучацького району  

 

 

 
 

 

 
                 Зарезервований земельний масив 

1 га – рілля  



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

території Жизномирської сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

0,13 га - рілля 



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

території Бучацької міської  ради Бучацького району   

 

 
 

                                Зарезервований земельний масив 

2,0 га - пасовища 



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

території Заривинецької  сільської ради Бучацького району  

 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

0,10 га – рілля  



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

території Заривинецької  сільської ради Бучацького району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 



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

території Заривинецької  сільської ради Бучацького району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

1,30 га - пасовища 



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

території Заривинецької  сільської ради Бучацького району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 



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

території Добропільської  сільської ради Бучацького району 

 

 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

 

2,0 га - пасовища 



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

на території Осівецької ради Бучацького району 
 

 

 
 

 
                                Зарезервований земельний масив 

2.0 га – пасовища  



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

території Старопетликівської сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 

 
                                Зарезервований земельний масив 

 

 

2 га – господарські будівлі і 

двори 



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

на території Новопетликівсьої сільської ради Бучацького району 
 

 

 
                                Зарезервований земельний масив 



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

на території Бобулинської сільської ради Бучацького району  
 

 

 
                                Зарезервований земельний масив 

 

 

 

15,81 га - рілля 



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

території Малолуцької  сільської  ради  Гусятинського район  
 

 

 

 
-  Зарезервований земельний масив 

 

2,0  га - рілля 



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

території Малолуцької  сільської  ради  Гусятинського район  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

2 га - рілля 



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

на території Гадинківської сільської  ради  Гусятинського район  

 

 

-   Зарезервований земельний масив  

 

 

1,00 га - рілля 



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

на території Угриньківської  сільської  ради Заліщицького району  

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив  

2,0 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у II 

кварталі на території Угриньківської  сільської  ради Заліщицького району  

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив  

1,20 га - рілля 



 

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

на території Слобідська сільської  ради Заліщицького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

4,0 га – господарські будівлі і 

двори 



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

на території Товстенської сільської  ради Заліщицького району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

4,0 га – господарські 

будівлі і двори  



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

на території Лисівської  сільської  ради Заліщицького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

1,91 га господарські 

будівлі і двори 



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

на території Дзвиняцької сільської  ради Заліщицького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,96 га –господарські будівлі і 

двори 



  

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

на території Стриївської сільської ради Збаразького району  

  

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

1,90 га - рілля 



 

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

на території Красносільської сільської ради Збаразького району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,71 га – господарські 

будівлі і двори 



 

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

на території Добромірківської сільської ради Збаразького району 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

2 га – господарські 

будівлі і двори  



 

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

на території Базаринської сільської ради Збаразького району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,12 га - рілля 



 

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

на території Великокунинецької сільської ради Збаразького району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

2 га - рілля 



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

на території Киданецької сільської ради Збаразького району  

 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,9276 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,061 га - рілля 



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

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

1,0 га - пасовища 



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

території Чернихівської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,24 га – рілля  



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

території Чернихівської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,30 га - рілля 



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

території Чернихівської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,25 га – рілля  



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

території Чернихівської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

    

 

0,7877 га - рілля 



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

території Чернихівської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,25 га - рілля 



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

території Городищенської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,30 га - рілля 



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

території Мшанецької  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,25 га - ріля 



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

території Мшанецької  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

1,31 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Мшанецької  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

2 га пасовища 



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

території Мшанецької  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

1,3370га – господарські 

будівлі і двори  



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

території Мильнівської  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,46 га - рілля 



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

території Мильнівської  сільської  ради Зборівського району  

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га – рілля  



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

території Годівської сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

1,25 га - рілля 



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

території Млиновецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

1,5 га – пасовища  



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

території Млиновецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,36 га – пасовище  



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

території Висиповецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

 

0,70 га - рілля 



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

території Беримівської сільської  ради Зборівського району   

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,20 га - рілля 



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

території Олесинської  сільської ради  Козівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 



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

території Потіцької сільської ради  Козівського району  

  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га -рілля 



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

території Потіцької сільської ради  Козівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га пасовища 



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

території Ценівської сільської ради  Козівського району   

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

3,16 га - пасовища 



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

території Великоходачківської сільської ради  Козівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,7161 га - пасовища 



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

території Жолобівської сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,54 га – рілля  



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

території Дунаївської сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,38 га – рілля  



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

території Дунаївської  сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,24 га - рілля 



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

території Дунаївської  сільської  ради Кременецького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,13 га - рілля 



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

території Дунаївської  сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

1,50 га  - рілля 



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

території Сапанівської сільської  ради Кременецького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,40 га - рілля 



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

території Сапанівської сільської  ради Кременецького району  

 

  

  

Зарезервований земельний масив 

   

1,20 га –рілля 



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

території Буглівської сільської  ради Лановецького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2 га  - рілля 



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

території Бережанської  сільської  ради Лановецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2,0 га – рілля 



 

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

території Тростянецької сільської ради Монастириського району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2 га - рілля 



 

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

території Задарівської сільської ради Монастириського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



 

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

території Задарівської сільської ради Монастириського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



 

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

території Білокриницької сільської ради Підгаєцького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

4 га - рілля 



 

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

території Староміської сільскої  ради Підгаєцького району  

 

 

 Зарезервований земельний масив 

 

1,08 га – рілля 



 

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

території Староміської сільскої  ради Підгаєцького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

2 га - рілля 



 

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

території Бронгалівської  сільскої  ради Підгаєцького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2 га - рілля 



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

території Галицької  сільскої  ради Підгаєцького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,42 га - рілля 



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

території Кобиловолоцької сільської  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,0 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 

 

0,24 га господарські 

будівлі і двори 



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

території Дарахівської сільської  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Буданівської сільської  ради Теребовлянського  району  

 

 

  

Зарезервований земельний масив 

 

1,40 –пасовища   



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

території Мшанецької сільської  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,25 га - рілля 



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

території Буданівської сільської  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,7869 га  рілля 



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

території Хмелівської сільської  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,0 га – пасовища  



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

території Хмелівської сільської  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,4935 га - пасовища 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,10 га   рілля   



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

  

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

0,25 га – рілля  



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

0,40 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

0.96 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

1.98 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

0,95 га - рілля 



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

території Настасівської  сільської  ради Тернопільського району 

   

 

                     Зарезервований земельний масив 

0,4725 га – господарські 

будівлі і двори  



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

території Настасівської  сільської  ради Тернопільського району   

 

 

                      Зарезервований земельний масив 

0,18 га – рілля 



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

території Марянівської  сільскої  ради Тернопільського району 

 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

0,15 га - рілля 



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

території Марянівської  сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

0,20 га – рілля  



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

території Чернелево-Руської  сільскої  ради Тернопільського  району  

 

  

 

                                 Зарезервований земельний масив 

0,186 га - рілля 



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

території Чернелево-Руської  сільскої  ради Тернопільського  району  

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

 

 

0.208 га - рілля 



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

території Мишковицької сільскої  ради Тернопільського  району  

 

 

                                     Зарезервований земельний масив 

 

0,20 га - пасовища 



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

території Івачеводолішнівської сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                     Зарезервований земельний масив 

0,1824 га – рілля  



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

території Чистилівської  сільської ради Тернопільського  району  

  

 

 

 

                                     Зарезервований земельний масив 

0,24 га - рілля 



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

території Чистилівської  сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                     Зарезервований земельний масив 

0,40 га - рілля 



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

території Миролюбівської  сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

 

0,2051 га - рілля 



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

території Ігровицької  сільскої  ради Тернопільського району  

 

  

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

0,50 га - рілля 



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

території Ігровицької  сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,4454 га – рілля  



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

території Ігровицької  сільскої  ради Тернопільського району  

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

 



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

території Буцнівської  сільської  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

0,09  га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Романівської сільської  ради Тернопільського району 

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,507 га господарські 

будівлі і двори 



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

території Романівської сільської  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,30 господарські будівлі 

і двори 



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

території Романівської сільської  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,815  га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Великобірківської селищної ради Тернопільського району 

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

0,15 га – господарські 

будівлі і двори  



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

території Домаморицької сільської ради Тернопільського району 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

1,40 га - пасовища 



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

території Тернорпільської міської  ради   

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,04 га - сади 



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 Ридодубівської сільської  ради  Чортківського району  

 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 



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

території Вілійської сільської  ради  Шумського району  

 

 

                                     Зарезервований земельний масив 

 

 

1,00 га - рілля 



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

території Великозагайцівської сільської  ради  Шумського району  

 

 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

 

0,60 га рілля 


