
                                                                                                                                                                                   Затверджено 
НАКАЗ ГОЛОВНОГО 

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ 
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 №510 від 09.11.2018 
№ 
з/п 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

К-сть 
діля 
нок 

 

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 Борщівський  Шупарська 3 2,68 пасовища  6120888800 

 Всього по району  3 2,68    

2 Бучацький Бучацька м.р  1 0,11 рілля  6121281100 

  Заривинецька 7 3,75 рілля,   6121281000 

  Киданівська 3 5,30 рілля  6121282900 

  Космиринська 4 2,22 рілля, пасовища 6121283000 

  Передмістянська 1 2,00 рілля   6121285601 

  Жизномирська 3 0,19 рілля  6121281100 

  Зубрецька 1 2,00 пасовища  6121282800 

  Озерянська  1 0,50 рілля   

 Всього по району 21 16,07    

3 Гусятинськи

й 

Гадинківська 1 1,00 рілля  6121682400 

  Вікнянська 3 3,80 рілля, пасовища 6121685100 

  Красненська 1 2,00 рілля  6121683300 

  Котівська 1 2,00 господарські будівлі і двори 6121682700 

 Всього по району 6 8,80    

4 Заліщицький Торськівська 2 3,00 господарські будівлі і двори 6122088300 

  Слобідська 3 6,00 пасовища  6122087600 

  Угриньківська 2 2,90 рілля  6122088700 

  Ворвулинська 1 1,80 рілля  612208200 

  Подільська 6 11,69 рілля 6122087000:01:001:1216 



  Устечківська 2 4,00 пасовища  6122089200 

 Всього по району 16 29,39    

5 Збаразький Стриївська 1 0,40 рілля  6122488400 

  Великовікнинська 2 4,00 господарські будівлі і двори 6122481200 

  Новиківська 1 0,30 господарські 

будівлі і двори 

6122487000:01:001:0620 

 Всього по району 4 4,70    

6 Зборівський  Кальненська 2 4,00 рілля  6122684500 

  Куровецька 6 1,40 рілля  6122681300 

  Мшанецька 2 1,40 пасовища, рілля 6122687700 

  Кобзарівська 1 0,90 господарські будівлі і двори 6122684800: 

  Гукалівська 1 1,00 рілля   

 Всього по району 12 8,70    

7 Козівський Потіцька 2 3,40 рілля  6123087100 

  Кривенська 1 2,00 рілля  6123085200 

  Купчинецька 8 5,10 рілля  6123085600 

  Денисівська 1 0,12 багаторічні насдження 6123082800 

 Всього по району 12 10,62    

8 Кременецьки

й 

Дунаївська 1 0,35 господарські будівлі і двори 6123482300 

  Білокриницька 1 1,35 господарські будівлі і двори 6123480700 

  Горинська 1 2,00 рілля  6123482000 

 Всього по району 3 3,70    

9 Лановецький  Вербовецька 1 2,00 рілля  6123882400 

  Веращаківська 1 1,00 рілля  6123882700 

 Всього по району  2 3,00    

10 Монастирись

кий  

Гончарівська 1 0,90 рілля  6124282000 

 Всього по району 1 0,90    

11 Підволочиськ

ий 

Чернилівська 1 1,18 рілля  6124689500 

 Всього  1 1,18    

12 Теребовлянсь

кий 

Іванівська 2 2,00 рілля  6125084100 

  Лошнівська 5 10,00 пасовища 6125085400:01:001:0043 

  Могильницька 2 4,00 рілля  61250889000 



 

 

 

 

 

  Бурканівська 1 1,28 рілля 6125080700:01:001:0412 

  Котузівська 1 2,00 рілля 6125084601  

 Всього по району 11 19,28    

13 Тернопільськ

ий 

Настасівська 2 0,63 рілля  6125287800 

  Мишковицька 3 3,45 рілля, пасовища 6125285400 

  Малоходачківська 9 4,89 рілля, сіножатті 6125284800 

  Ігровицька  8 2,20 рілля, господарські будівлі двори 6125255400 

  Романівська 1 0,15 рілля  6125287100 

  Великоберезовиць

ка 

1 0,15 рілля  6125255200 

  Підгороднянська 1 0,05 багаторічні насдження 612586900 

  Довжанська 2 0,22 рілля  6125282500 

  Чернелеворуська  1 2,00 рілля  6125289200 

  Івачеводолішнівсь

ка 

1 1,45 рілля  6125286000 

  Буцнівська 1 0,09 господарські будівлі і двори 6125280900 

  Великолуцька 1 0,50 рілля  6125282200 

  Домаморицька 1 0,75 рілля  6125282600 

 Всього по району 32 16,53    

14 Чортківський Ягільницька  3 6,00 рілля  6125586400 

 Всього по району  3 6,00    

 Всього по 
області  

  128 131    



 

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

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

0,78 га - пасовища 



 

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

на території Шупарської  сільської  ради Борщівського району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

1,96 га - пасовища 



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

на території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

1,50 га - рілля 



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

на території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  

 

 
 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

 

0,50 га – рілля 



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

території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  

 

 
 

 
- Зарезервований земельний масив 

0,50 га  рілля 



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

території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  

 

 

 

 
 

 

 
- Зарезервований земельний масив 

0,35 га - рілля 



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

території Заривинецької сільської  ради Бучацького  району  
 

 
 

 

 

 
- Зарезервований земельний масив 

 

0,90 га - рілля 



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

території Киданівської  сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 

 

 
-  Зарезервований земельний масив 

-  

4,00 га - рілля 



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

території Киданівської  сільської ради Бучацького району  
 

 

 
 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

1,30 - рілля 



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

території Космиринської  сільської ради Бучацького району  
 

 

 
 

 
-  Зарезервований земельний масив 

0,72 га - рілля 



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

території Космиринської  сільської ради Бучацького району 

 

 
 

 
-  Зарезервований земельний масив 

 
 

1,50 га - пасовища 



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

території Бучацької міської ради Бучацького району 
 

 
 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 
 

0,11 га - рілля 



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

території Передмістянської сільської ради Бучацького району  

 

 
 

 

 
                 Зарезервований земельний масив 

 

 

 

   

2,00 га рілля 

0,10 га - рілля 



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

на території Жизномирської сільської ради Бучацького району  

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

0,06 га - рілля 



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

території Жизномирської сільської ради Бучацького району  
 

 
 

 
                                Зарезервований земельний масив 

 

0,13 га - рілля 



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

території Зубрецької  сільської ради Бучацького району 
 

 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га - пасовища 



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

території Озерянської сільської ради Бучацького району 

 

 

 

                                Зарезервований земельний масив 

0,50 - рілля 



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

на території Гадинківської  сільської  ради  Гусятинського район  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

1 га - рілля 



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

на території Вікнянської  сільської  ради  Гусятинського район  

 

0  

 

-  Зарезервований земельний масив 

3,60 га - пасовища 



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

на території Вікнянської  сільської  ради  Гусятинського район  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

0,20 га - рілля 



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

на території Красненської  сільської  ради  Гусятинського район  

 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

на території Котівської  сільської  ради  Гусятинського район. 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

2,0 га – господарські 

будівлі і двори  



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

на території Торськівської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

3,0 га –господарські 

будівлі і двори 



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

на території Слобідської сільської ради Заліщицького району   

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

-  

6,00 га - пасовища 



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

на території Угриньківської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

                               Зарезервований земельний масив 

 

1,8 - рілля 



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

на території Угриньківської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

  

                               Зарезервований земельний масив 

1,1 га - рілля 



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

на території Ворвулинської  сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

1,8 га - рілля 



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

на території Подільської  сільської ради Заліщицького району ( 11,69 га) 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

11,69  га - рілля 



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

на території Устечківської   сільської ради Заліщицького району  

 

 

 

 

-   Зарезервований земельний масив 

 

4,0 га – пасовища  



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

на території Стриївської сільської ради Збаразького району  

 

  

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

 

0,40 га - рілля 



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

на території Великовікнинської сільської ради Збаразького району  

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

4,0 га – господарські 

будівлі і двори 



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

на території Новиківської  сільської ради Збаразького району 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

0,2977 – господарські будівлі і 

двори 



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

території Кальненської сільської  ради Зборівського району  

 

 

- Зарезервований земельний масив 

-  

 

 

4,0 га – рілля 



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

території Курівецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га -рілля 



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

території Курівецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

 Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,20 га - рілля 



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

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,15 га - рілля 



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

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,18 га - рілля 



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

території Курівецької  сільської  ради Зборівського району   

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

 

0,30 га рілля 



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

території Гукалівської  сільської  ради Зборівського району   

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,00 га - рілля 



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

території Мшанецької сільської  ради Зборівського району  

 

  

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

0,95 га - рілля 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у IV 

кварталі на території Мшанецької сільської  ради Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,40 га - пасовища 



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

території Кобзарівської сільської ради  Зборівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,90 га – господарські будівлі і 

двори 



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

території Дунаївської  сільської ради  Кременецького району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,35 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Білокриницької  сільської ради  Кременецького району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 



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

території Горинської сільської ради  Кременецького району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га - рілля 

 



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

території Потіцької сільської ради  Козівського району  

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,40 га -  рілля 



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

території Потіцької сільської ради  Козівського району  

 

 

 

  

Зарезервований земельний масив 

2,0 га - рілля 



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

території Кривенської сільської ради  Козівського району   

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га -  рілля 



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

території Купчинецької  сільської ради  Козівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

4,2 га - рілля 



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

території Купчинецької  сільської ради  Козівського району   

 

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

0,90 га - рілля 



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

території Денисівської  сільської ради  Козівського району   

 

 

 

 

  

Зарезервований земельний масив 

0,12 га – багаторічні 

насадження  



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

території Вербовецької сільської  ради Лановецького району  

 

  

  

Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га –рілля 



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

території Верещаківської сільської  ради Лановецького району  

 

Зарезервований земельний масив 

 

1,00 га - рілля 



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

на території Гончарівської сільської ради Монастириського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

 

0,90 га - рілля 



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

на території Чернилівської  сільської  ради Підволочиського району  

 

 

Зарезервований земельний масив 

 

 

1,18 га рілля 



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

на території Іванівської сільської  ради Теребовлянського району  

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га -  рілля 



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

території Лошнівської  сільскої  ради Теребовлянського  району (10  

  

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

10,00 га - пасовища 



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

території Могильницької  сільскої  ради Теребовлянського  району  

 

 

                      

                                              Зарезервований земельний масив 

 

4,0 га - рілля 



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

території Бурканівської  сільскої  ради Теребовлянського  району  

 

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

1,28 га - рілля 



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

території Кртузівської  сільскої  ради (Золотниківська ОТГ) Теребовлянського  

району 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

 

2,0 га – рілля  

 



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

території Домаморицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,75 га – рілля  



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

  

 

  Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району 

 

  
                      Зарезервований земельний масив 

 

1,25 га -  рілля  



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

  

 

 

 Зарезервований земельний масив 

 

 

0,26 га   рілля   



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

   

 

                  Зарезервований земельний масив 

 

 

0,67 га - рілля 



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

  

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

 

0,67 га –рілля   



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

території Малоходачківської сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

 

                         Зарезервований земельний масив 

 

0,40 га - рілля 



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

на території Малоходачківської  сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

 

                      Зарезервований земельний масив 

1,0 га - пасовища 



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

на території Малоходачківської  сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

                      Зарезервований земельний масив 

 



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

на території Малоходачківської  сільської ради Тернопільського району  

 

 

 

                      Зарезервований земельний масив 

 

0,12 га - сіножатті 



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

території Настасівської  сільської  ради Тернопільського району  

 

 

 

                         

                                 Зарезервований земельний масив 

0,33  га – рілля  



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

території Настасівської сільської  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                         

                                           Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району 

 

  

 

                                   Зарезервований земельний масив 

0,10 га - рілля 



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

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

 

0,10 га - рілля 



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

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

0,40 га рілля 



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

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

1,05 га - рілля 



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

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

0,25 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Ігровицької сільскої  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га - рілля 



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

території Романівської  сільскої  ради Тернопільського району  

 

  

 

                     Зарезервований земельний масив 

 

 

0,15 га - рілля 



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

території Підгороднянської  сільскої  ради Тернопільського району  

  

 

                                   Зарезервований земельний масив 

 

0,41 га –башаторічні 

насадження   



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

території Великоберезовицької селищної  ради Тернопільського району  

 

 

 

                                       Зарезервований земельний масив 

0,15 га - рілля 



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

території Великолуцької  сільскої  ради Тернопільського району  

 

  

 

                                              Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га рілля  



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

території Довжанської  сільської  ради Тернопільського  району  

 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

0,12 га - рілля 



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

території Довжанської  сільської  ради Тернопільського  району  

 

 

 

 

                                 Зарезервований земельний масив 

 

0,10 га - рілля 



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

території Чернелеворуської  сільскої  ради Тернопільського  району 

  
 

                                    Зарезервований земельний масив 

 

 

 

2,0 га - рілля 



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

території Мишковицької  сільскої  ради Тернопільського  району 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

2,00 га – рілля 



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

території Мишковицької  сільскої  ради Тернопільського  району  

 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

 

1,30 га – рілля  



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

території Мишковицької  сільскої  ради Тернопільського  району 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

 

0,15 га  пасовища 



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

території Івачеводолішнівської  сільскої  ради Тернопільського  району  

 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

1,45 га – рілля  



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

території Буцнівської сільскої  ради Тернопільського  району  

 

 

 

  Зарезервований земельний масив 

 

 

0,09 га - господарські 

будівлі і двори 



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

території  Ягільницької сільскої  ради Чортківського  району  

 

 

   Зарезервований земельний масив 

 

6,0 га - рілля 


