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

безоплатної приватизації у III кварталі 2019 року на території Тернопільської області 

№ 

з/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці Кількість 

земельних 

ділянок 

Площа 

земельних 

ділянок, га 

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 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Бучацький 

Цвітівська 2 4,0000 рілля   6121288001 

Жизномирська 1 0,1000 рілля   6121281101 

Заривинецька 1 0,3500 рілля   6121281000 

Передмістянська 2 2,4000 

рілля, господарські будівлі і 

двори   
6121287400 

Космиринська 5 1,9500 пасовища,рілля   6121283001 

Стінківська 1 0,1000 рілля    6121287801 

Бучацька 1 0,3000 рілля   6121210100 

Порохівська 1 0,3320 рілля    6121285501 

Ліщанецька  1 0,3000 господарські будівлі і двори    6121283201 

Всього по 

району   15 9,5320       

4 

Гусятинський 
Малолуцька  1 1,3100 рілля   6121684500 

Вікнянська 1 0,6660 пасовища   6121685100 

Всього по 

району   2 1,9760       

5 

Заліщицький 
Солоненська 1 2,0000 пасовища   6122087801 

Дунівська 3 5,2000 господарські будівлі і двори   6122083301 

Всього по 

району   4 7,2000       



6 

Збаразький 

Стриївська 1 0,5000 рілля   6122488400 

Великокунинецька 7 14,0000 рілля   6122481001 

Максимівська 1 0,4400 рілля   6122486401 

Синявська 2 4,0000 пасовища    6122487801 

Базаринська 1 2,0000 господарські будівлі і двори    6122480403 

Всього по 

району   12 20,9400       

7 

Зборівський 

Зарудянська 1 0,3000 рілля   6122483301 

Чернихівська 1 2,0000 перелоги   6122689500 

Мшанецька 2 0,8000 ріллля   6122687701 

Нестерівська 1 0,2400 рілля    6122686301 

Кабарівецька 1 1,0000 рілля   6122684001 

Висиповецька 1 0,7000 рілля   6122681600 

Вовчківська 1 0,8000 рілля   6122681301 

Всього по 

району 
  

8 5,8400       

8 

Козівський  
Будилівська 1 1,2100 рілля     6123080401 

Глинська 1 2,0000 рілля   6123082001 

Всього по 

району  
  

2 3,2100       

9 

Кременецький 

Жолобівська  1 1,0000 рілля   6123482600 

Дунаївська 1 0,2600 господарські будівлі і двори   6123482300 

Плосківська 1 1,0000 рілля   6123485601 

Шпиколосівська 1 1,0000 рілля   6123489401 

Білокриницька 1 0,4000 господарські будівлі і двори   6123480701 

Всього по 

району   5 3,6600       

  

Монастириський Задарівська 5 7,5000  пасовища   6124285000 

Всього по 

району   5 7,5000       

  Підгаєцький Білокриницька 1 2,0000 рілля   6124880300 



 

 

9 18,0000 рілля     

Староміська  1 2,0000 рілля    6124887300 

Всього по 

району   11 22,0000       

  Підволочиський Чернилівська 1 1,1700 рілля   6124689501 

  
Всього по 

району   1 1,1700       

13 

Теребовлянський Буданівська 3 5,6400 пасовища   6125080501 

Всього по 

району   3 5,6400       

  

Тернопільський 

Мишковицька 1 0,2400 господарські будівлі і двори   6125255200 

Малоходачківська 4 3,4706 рілля   6125284800 

Івачеводолішнівська 15 1,3444 пасовища   6125286000 

Романівська 2 0,4600 
господарські будівлі і двори, 

сіножаті   6125287101 

Великолуцька 1 0,9000 госпдарські будівлі і двори   6125282201 

Всього по 

району 
  

23 6,4150       

16 

Чортківський  
Улашківська 8 16,0000 пасовища   6125588301 

Косівська 1 2,0000 рілля   4393798 

Всього по 

району  
  

9 18,0000       

17 

Шумський  Онишковецька 1 0,5000 рілля   6125885701 

Всього по 

району  
  

1 0,5000       

  
Всього по 

області    100 113,5       

 
   

  

  

   



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

території Цвітівської сільської ради Бучацького району 

 

 

 

 
                 Зарезервований земельний масив 

 

4 га - рілля 



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

території Заривинецької сільської ради Бучацького району 
 

 
 

 
                 Зарезервований земельний масив 

 

0,35 га -  рілля 



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

території Передмістянської  сільської ради Бучацького району  

 

  

 
                 Зарезервований земельний масив 

2,0 га рілля 



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

на території Передмістянської сільської ради Бучацького району 
 

 
 

 
                 Зарезервований земельний масив 

 
 

 

0,40 га – господарські 

будівлі і двори 



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

на території Космиринської  сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 
                 Зарезервований земельний масив 

0,50 га - пасовища 



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

на території Космиринської  сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 
                 Зарезервований земельний масив 

 

0,25 га - пасовища 



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

на території Космиринської  сільської ради Бучацького району 
 

 

  
 

 

 
                 Зарезервований земельний масив 

0,20 га рілля 



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

на території Космиринської  сільської ради Бучацького району 

 

 

 
 

                  

                             Зарезервований земельний масив 

1,0 га - рілля 



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

на території Стінківської сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 

 

                  Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га – рілля 



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

на території Бучацької міської ради Бучацького району  
 

 
 

 
 

                  Зарезервований земельний масив 

0,30 га - рілля 



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

на території Жизномирської сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 
 

                  Зарезервований земельний масив 

0,10 га - рілля 



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

на території Порохівської сільської  ради Бучацького району  
 

 
 

 

 
                  Зарезервований земельний масив 

0,33 га рілля 



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

на території Ліщанецької сільської  ради Бучацького району  
 

 

 
 

                  

                          Зарезервований земельний масив 

0,30 га – господарські будівлі 

і двори 



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

території Вікнянської сільської ради Гусятинського району  

 

 

 
 

 
                 Зарезервований земельний масив 

0,666 га - пасовища 



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

території Малолуцької сільської ради Гусятинського району  

 

 
 

                  

                                 Зарезервований земельний масив 

1,31 га  рілля 



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

території Солоненської сільської ради Заліщицького району  

 

 
 

 

 

 
                 Зарезервований земельний масив 

2 га – пасовища 



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

території Дунівської сільської ради Заліщицького  району  

 

 
 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

1,4 га – господарські 

будівлі і двори 

 



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

території Дунівської сільської ради Заліщицького  району  
 

 

 
 

 

                                Зарезервований земельний масив 

3,8 га - господарські 

будівлі і двори 



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

території Cтриївської сільської ради Збаразького району   

 

  

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

0,50 га – рілля  



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

території Великокунинецької  сільської ради Збаразького району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

14 га - рілля 



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

території Синявської  сільської ради Збаразького району   

 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

4,0 га пасовища 



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

території Базаринської сільської ради Збаразького району 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

 

2,0 га – господарські 

будівлі і двори  



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

території Зарудянської сільської ради Зборівського району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

території Чернихівської  сільської ради Зборівський район  

 

  
 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

2,0 га - перелоги 



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

території Мшанецької сільської ради Зборівський район  

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0.50 га - рілля 



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

території Мшанецької сільської ради Зборівський район  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

території Нестерівської сільської ради Зборівський район   

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,24 га -рілля 



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

території Кабарівецької сільської ради  Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,0 га рілля 



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

території Висиповецької сільської ради  Зборівського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,70 га рілля 



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

території Вовчківської  сільської ради  Зборівського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,80 га - рілля 



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

території Глинської сільської ради  Козівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

2 га - рілля 



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

території Будилівської сільської  ради Козівського  району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

1,21 га – рілля  



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

території Жолобівської сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

1,0 га - рілля 



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

території Білокриницької сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,40 га –господарські 

будівлі і двори 

  



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

території Дунаївської  сільської  ради Кременецького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,26 га –господарські 

будівлі і двори 



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

території Плосківської сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

1,0 га  - рілля 



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

території Шпиколосівської сільської  ради Кременецького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,0 га - рілля 



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

території Задарівської сільської  ради Монастириського району     

 

 

 

Зарезервований земельний масив  

 

7,5 га - пасовища 



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

території Білокриницької сільської  ради Підгаєцького району   

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив  

2,0 га - рілля 



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

території Білокриницької сільської  ради Підгаєцького району   

 

  

 

Зарезервований земельний масив  

18,0 га - рілля 



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

території Староміської сільської  ради Лановецького району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив  

 

2,0 га - рілля 



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

території Чернилівської сільської  ради Підволочиського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,17 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільської ради Тернопільського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,40 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

1.87 га рілля 



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

території Малоходачківської сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,101 га рілля 



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

території Малоходачківської сільської ради Тернопільського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га - рілля 



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

території Мишковицької  сільської ради Тернопільського району  

 

 

  

                      Зарезервований земельний масив 

0,24 га – під господарськими 

будівлями і дворами 



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

території Романівської   сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

                      Зарезервований земельний масив 

0,24 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Івачеводолішнівської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

1,3440 га - пасовища 



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

території Великолуцької сільскої  ради Тернопільського району   

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

 

0,90 га – шляхи і 

прогони 



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

території Буданівської сільскої  ради Теребовлянського району  

 

 

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

1,89 га - пасовища 



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

території Буданівської сільскої  ради Теребовлянського району 

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

3,78  га - пасовища 



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

території Косівської  сільської  ради Чортківського району 

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

території Улашовецької сільської  ради  Чортківського району  

 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

16 га -пасовища 

рілля 



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

території Онишковецької сільської  ради  Шумського району  

 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га  рілля 


