
 

               Затверджено 

наказ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У 

 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Від 01.03.2019 №123 

 

Інформація  

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

межах норм безоплатної приватизації у I 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 

1 
Борщівський  

Шупарська 9 6,82 пасовища   6120888801 

Бабинецька 1 2,00 пасовища   6120880601 

Всього по району    10 8,8249       

2 

Бучацький 

Бучацька м.р  2 0,20 рілля   6121281100 

Зеленська 1 0,30 рілля,    6121281301 

Озерянська 1 0,10 рілля   6121284201 

Жизномирська 1 0,02 

багаторічні 

насадження    6121281101 

Новопетликівська 1 2,00 пасовища   6121284001 

Передмістянська  1 2,00 рілля   6121285601 

  Заривинецька 1 0,10 рілля    6121281000 

Всього по району   8 4,7200       



3 

Гусятинський 

Постолівська  2 1,47 рілля   6121686001 

Оришківська  1 1,09 

господарські 

будівлі і двори   6121685401 

Вікнянська 4 7,60 рілля   6121685101 

Всього по району 
  7 10,1553 

  
    

4 
Заліщицький 

Товстенська  1 0,93 рілля   6122055500 

Подільська 6 9,41 рілля, пасовища    6122087000 

Дзвиняцька 
1 1,00 

господарські 

будівлі і двори   6122082400 

Лисівська 
1 0,48 

господарські 

будівлі і двори   6122087001 

Всього по району   9 11,8158       

5 
Збаразький 

Стриївська 2 0,66 рілля   6122488400 

Базаринська 1 0,07 рілля   6122480403 

Максимівська 
1 1,55 

господарські 

будівлі і двори    6122486401 

Всього по району   2 2,2885       

6 
Зборівський 

Курівецька 3 0,41 рілля, пасовища   6122685100 

Зарудянська 1 0,76 рілля   6122683400 

Ченихівська 1 0,43 рілля   6122689500 

Гарбузівська 
1 2,00 

рілля 
  6122682200 

Висиповецька 
1 2,00 

господарські 

будівлі і двори   6122681600 

Мшанецька 
1 1,70 

пасовища 
  6122687701 

Всього по району   8 7,2991       

7 
Кременецький 

Горинська  2 2,22 рілля   6123482000 

Шпиколосівська 1 1,00 рілля   6123489401 

Всього по району   3 3,22       

8 Монастириський  Устязеленська 1 2,00 пасовища     6124288801 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалівська 1 2,00 рілля   6124285600 

Всього по району   2 4,00       

9 
Підгаєцький  

Мужилівська  1 0,3125 

господарські 

будівлі і двори   6124885000 

Поплавська  1 0,50 рілля    6124886500 

Староміська  1 1,71 рілля    6124887300 

Білокриницька 1 2,00 рілля   6124880300 

Бронгалівська 1 2,00 рілля   6124880900 

Всього по району   5 6,5225       

10 
Теребовлянський Кобиловолоцька 1 1,4500 рілля   6125083200 

Всього по району   1 1,4500       

11 
Тернопільський 

Романівська 1 0,21 рілля   6125287100 

Чернелеворуська  2 4,00 рілля    6125289200 

Великоберезовицька 3 0,40 рілля   6125255200 

Домаморицька 7 4,00 пасовища   6125282600 

Малоходачківська 8 2,43 рілля   6125284800 

Ігровицька  13 3,44 рілля, пасовища   6125255400 

Івачеводолішнівська 3 5,94 рілля   6125286000 

Довжанська 1 0,10 пасовища   6125282500 

Великобірківська 
1 0,15 

господарські 

будівлі і двори   6125255400 

Чистилівська 1 0,15 ріля   6125289701 

Миролюбівська  
1 0,20 

господарські 

будівлі і двори   6125285101 

Всього по району   41 21,0205       

12 
м.Тернопіль  м.Тернопіль 1 0,06 рілля   61101000000 

Всього по місту   1 0,06       

  
Всього по 

області    97 81 
  

    

 
   

  

  

   



 

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

території Шупарської  сільської  ради Борщівського району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

-  

3,1464 га - пасовища 



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

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

0,76 га - пасовища 



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

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

1,6924 га - пасовища 



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

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

0,6474 га - пасовища 



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

на території Бабинецької  сільської  ради Борщівського району 
 

 
 
 

             Зарезервований земельний масив 

 

2 га - пасовища 



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

на території Бучацької міської  ради Бучацького району  

 
 

 
 

 

 

 
            Зарезервований земельний масив 

0,20 га – рілля  



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

на території Зеленської сільської ради Бучацького району 

 

 

 
 

 
            Зарезервований земельний масив 

0,30 га - рілля 



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

на території Озернянська сільської ради Бучацького району  
 

 

 

 

 

            Зарезервований земельний масив 

0,10 га - рілля 



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

території Жизномирської сільської ради Бучацького району 

 

 

 

 

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

0,02 га – багаторічні  

насадження  



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

на території Новопетликівської сільської ради Бучацького району 
 

 

 

 

 

  

               Зарезервований земельний масив 

2 га  пасовища 



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

на території Передмістянської сільської ради Бучацького району 
 

 

 

 

 

 

             Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - рілля 



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

на територіїЗаривенської  сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 
             Зарезервований земельний масив 

0,10 га - рілля 



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

території Постолівської сільської  ради  Гусятинського району 
 

 

 

 
-  Зарезервований земельний масив 

 

 

0,52 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Оришківської сільської  ради  Гусятинського району 

 

 

 

                                  Зарезервований земельний масив 

 

1,0853 га – господарські 

будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Постолівської сільської  ради  Гусятинського району  

 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

0,95 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Вікнянської  сільської  ради  Гусятинського району  

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив 

7,6 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Товстенської  селищної  ради  Заліщицького району 

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

0,9307 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Подільської сільської  ради  Заліщицького району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

на території Подільської сільської  ради Заліщицького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

5,5999 га – пасовища  

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Подільської сільської  ради Заліщицького району 

 

 

 

-     Зарезервований земельний масив 

 

1,8452 га - пасовища 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Дзвиняцької сільської  ради Заліщицького району 

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

1,0 га – господарські будівлі 

і двори  



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

на території Лисівської сільської  ради Заліщицького району  

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

0,48 га господарські 

будівлі  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Стриївської сільської  ради Збаразького району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

 

0,06 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Стриївської сільської  ради Збаразького району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

0,60 га - рілля 



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

на території Базаринської  сільської  ради Збаразького району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив  

0,0744 га - рілля 



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

на території Максимівської сільської  ради Збаразького району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив  

 

1,5541 – господарські 

будівлі і двори 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у Iкварталі 

на території Курівецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,15 га  рілля 



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

на території Курівецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,20 га - рілля 



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

на території Курівецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,06 га - пасовища 



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

на території Зарудянської  сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,7591 га – рілля  



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

території Чернихівської сільської  ради Зборівського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,43 га - рілля 



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

території Гарбузівської сільської ради  Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га -рілля 



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

території Висиповецької  сільської ради  Зборівського району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га –господарські 

будівлі і двори 



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

території Мшанецької  сільської ради  Зборівського району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив  

 

1,7 га – пасовища  

 



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

території Горинської сільської ради Кременецького району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,52 га   рілля 



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

території Горинської сільської ради Кременецького району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,70 га - рілля 



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

території Шпиколосівської  сільської  ради Кременецького району 

 

 

  

Зарезервований земельний масив 

   

 

1 га - рілля 



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

території Устязеленської сільської ради Монастириського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2, га – пасовища  



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

території Ковалівської сільської ради Монастириського району  

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - рілля 



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

території Мужилівської  сільської  ради Підгаєцького району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,3125 га –господарські 

будівлі і двори  



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

території Поплавської сільскої  ради Підгаєцького району 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

 

0,50 га рілля 



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

території Староміської сільскої  ради Підгаєцького району . 

 

 

 

                                  Зарезервований земельний масив 

 

1,7 га - рілля 



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

території Білокриницької сільскої  ради Підгаєцького району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

2,0 га – рілля  



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

на території Бронгалівської сільскої  ради Підгаєцького району  

 

 
 

                    Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га – рілля  



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

на території Кобиловолоцької сільскої  ради Теребовлянського району  

 

 

 
                    Зарезервований земельний масив 

1,45 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                Зарезервований земельний масив 

0,40 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

 

                               Зарезервований земельний масив 

0,13 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільської  ради Тернопільського району  

 

 

  

                                      Зарезервований земельний масив 

 

 

1,50 га – пасовища  



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                               Зарезервований земельний масив 

 

 

0,10 га  пасовища  



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

території Малоходачківської сільської  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                       Зарезервований земельний масив 

0,10 га – пасовища  



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

території Малоходачківської сільської  ради Тернопільського району 

 

 

 

                                       Зарезервований земельний масив 

0,10 га – рілля  



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

території Малоходачківської сільської  ради Тернопільського району 

 

 

 

                                       Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га – рілля  



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

території Миролюбівської  сільської  ради Тернопільського району 

 

 

 

                                     Зарезервований земельний масив 

0,20 га – господарські 

будівлі  



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

території Романівської  сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

 

0,21 га – рілля  



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

території Чернелево-Руської  сільскої  ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

 

4,0 га - рілля 



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

території Великоберезовицької селищної ради Тернопільського  району  

 

 

 

                             Зарезервований земельний масив 

0,10 – рілля  



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

території Великоберезовицької селищної ради Тернопільського  району 

 

 

                                  Зарезервований земельний масив 

 

0,1506 га – рілля  



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

території Великоберезовицької селищної ради Тернопільського  району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,15 га – рілля  



 

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

території Домаморицької сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                  Зарезервований земельний масив 

 

4, га - пасовища 



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,3576 га рілля 



 

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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

0,10 га пасовища 



 

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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                  Зарезервований земельний масив 

0,10 га - пасовища 



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

                                          Зарезервований земельний масив 

0,10 га – пасовища  



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га - рілля 



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га – пасовища  



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                     Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га – пасовища  



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                      Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га - пасовища 



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

0,7195 га - рілля 



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

0,23 га - рілля 



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

0,7071 га – рілля  



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

  

                   Зарезервований земельний масив 

0,2492 га - рілля 



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

території Ігровицької сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

  

                   Зарезервований земельний масив 

0,48 га - рілля 



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

території Івачеводолішнівської сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

 

                                        Зарезервований земельний масив 

1,95 га – рілля  



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

території Івачеводолішнівської сільської ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                    Зарезервований земельний масив 

4,0 га – пасовища  



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

території Довжанської сільської ради Тернопільського  району  

 

 

   Зарезервований земельний масив 

 

 

0,10 га рілля  



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

території Великобірківської селищної ради Тернопільського  району 

 

 

    Зарезервований земельний 

 

 

0,15 га – господарські 

будівлі  



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

території Чистилівської сільської ради Тернопільського  району 

 

 

 

              Зарезервований земельний 

 

0,15 га – рілля  



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

території Тернопільської міської ради  

 

 

     Зарезервований земельний 

 

0,06 га  рілля 


