
Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, які можуть бути передані у власність громадянам 

у I кварталі 2018 р на території Тернопільської області 

                

                

№ 
з/п 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

К-сть 
ділянок 

Площа земельної 
ділянки 

угіддя 
Кадастровий 
номер (при 
наявності) 

Код одиниці 
адміністративно-
територіального 
устрою, номер 

кадастрової зони, 
кадастрового 

кварталу (уразі 
відсутності 

кадастрового 
номеру 

Район 
Сільська,селищна 

рада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бережанський Бережанська  42 3,44 рілля   6120410100 

  Курянівська 2 1,00 пасовища   6120482700 

  Лапшинська 6 4,80 сади   6120483000 

  Жовнівська 1 0,50 рілля   6120481600 

Всього по району    51 9,82       

2 

Борщівський  Борщівська м.р 1 1,60 пасовища   6120810100 

  Озерянська 1 2,00 рілля   6120885500 

Всього по району    2 3,60       

3 
Гусятинський 

Вільхівчицька 1 2,00 перелоги   6121685200 

Городницька  1 1,50 сади   6121681000 

Малолуцька 3 8,00 рілля   6121684500 

Всього по району   6 11,00       

4 Заліщицький 

Солоненська 1 2,00 пасовища   6122087800 

Бедриківська 1 0,30 

господарські 
будівлі і двори   6122080400 

Касперівська 1 2,00 рілля   6122084700 

Винятинська 1 2,00 рілля   6122081700 



Всього по району   4 6,30       

5 
Збаразький 

Капустинська 1 2,00 рілля   6122483900 

Колодненська 1 2,00 рілля   6122484800 

Стриївська 2 2,00 

рілля-
господарські 

будівлі і двори   6122488400 

Залісецька 4 3,34 пасовища-рілля   6122482800 

Синявська 1 1,00 пасовища   6122487800 

Всього по району   9 10,34       

6 

Зборівський  

Залозецька  1 2,00 пасовища   6122655300 

Зборівська м.р 2 4 рілля   6122610100 

Мшанецька 2 4 сіножатті-рілля   6122687700 

Мильнівська 1 2,00 пасовища   6122685700 

Всього по району   
6 12,00       

7 
Козівський 

Ценівська 1 2,00 рілля   6123088400 

Козівська м. 1 1,95 рілля   6123055100 

Вибудівська 2 4,00 рілля   6123081700 

Всього по району   4 7,95       

8 
Кременецький Староолексинецька 1 2,00 рілля   6123487600 

Всього по району   1 2,00       

9 
Лановецький  

Вишгородоцька 4 4,96 рілля   6123883000 

Якимівецька 1 2,00 рілля   6123880300 

Всього по району    5 6,96       

10 
Монастириський  

Тростянецька 1 1,00 рілля   6124288000 

Устя-зеленська 1 1,00 рілля   6124288800 

Всього по району   2 2,00       

11 
Підволочиський Скалатська 2 1,19 

рілля-
господарські 

будівлі і двори   6124610500 

Всього по району   2 1,19       

12 
Підгаєцький 

Бронгалівська  2 2,81 рілля   6124880900 

Новосілківська 1 1,47 рілля   6124885800 

Угринівська 1 1,70 рілля   6124887700 

Всього по району   4 5,98       

13 Теребовлянський Мшанецька 1 2,00 рілля   6125085701 



Микулинецька 2 3,00 пасовища-рілля   6125055400 

Теребовлянська м. 2 3,00 рілля   6125010100 

Гайворонківська 1 2,00 рілля   6125081500 

Вишнівчицька 1 0,12 
господарські 

будівлі і двори   6125081300 

Дарахівська 1 2,00 пасовища   6125082200 

Всього по району   8 12,12       

14 
Тернопільський 

Товстолузька 2 0,16 сіножатті   6125287800 

Чистилівська 1 0,16 рілля   6125289700 

Миролюбівська 2 3,00 пасовища   6125285100 

Всього по району   5 3,32       

15 
Шумський Рохманівська 2 4,00 рілля   6125886700 

Всього по району    2 4,00       

  
Всього по 

області    111 99,0000       

 

 

 

 

 

 

 



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

території Бережанської міської ради Бережанського району 

 

   
  

- Зарезервований земельний масив 

 

3,44 га - рілля 



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

території Лапшинської  сільської  ради Бережанського району 

  

 

  

- Зарезервований земельний масив 

 

4,8 га   багаторічні 

насадження  



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

на території Курянівської  сільської  ради Бережанського району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

 

1 га пасовища 



 

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

на території Жовнівської сільської  ради Бережанського району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

0,50 га  рілля 



 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

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

території Борщівської міської  ради Борщівського району 

Копичинецька міська рада 

1,6 га – пасовища 



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

території Озернянської  сільської  ради Борщівського  району 

 

 

 

- Зарезервований земельний масив 

 

2 га - ріля 



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

території Вільхівчицької  сільської  ради Гусятинського  району 

 

 

Зарезервований земельний масив 

2 га-  перелоги 

 



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

території Малолуцької сільської  ради Гусятинського району 
 

 
 

 
- Зарезервований земельний масив 

8,0000 га - рілля 



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

на території Городницької сільської ради Гусятинського району 

 

 

 

-  Зарезервований земельний масив 

 

 

1,5000 га - сади 



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

на території Солоненської сільської ради Заліщицького  району 

 

  

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

2 га - пасовища 



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

на території Бедриківської  сільської ради Заліщицького району 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

0,30 га – господарські 

будівлі і двори 



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

на території Касперівської сільської ради Заліщицького  району 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

2.0000 га- рілля 



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

на території Винятинської сільської ради Заліщицького  району 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

2.0000 га- рілля 



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

території Капустинецької сільської ради Збаразького району  

 

 

 

                                                       Зарезервований земельний масив  

2,000 га – рілля 



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

на території Залісецької сільської ради Збаразького району 

 

 

                                                    Зарезервований земельний масив 

 

2,0  га - пасовища 



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

на території Залісецької сільської ради Збаразького району 

 

 

  

                                                                                                       Зарезервований земельний масив 

 

1,34 га – рілля 



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

на території Колодненської  сільської ради Збаразького району 
 

  
                                                   

                                                                         Зарезервований земельний масив 

 

 

 

2 га рілля 



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

території Стриївської сільської ради Збаразького району  

                                                                           

 

 

                                                       Зарезервований земельний масив  

 

1,5 га – господарські 

будівлі і двори 



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

території Стриївської сільської ради Збаразького району  

 

 

 

                                                       Зарезервований земельний масив  

0,5 га – рілля 



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

території Синявської сільської ради Збаразького району  

 

 

                                                       Зарезервований земельний масив  

1,0000 га – пасовище 



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

території Залозецької  Селищної ради  Зборівського району   
 

 

        Зарезервований земельний масив 

2,0000 га - Пасовище 



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

території Зборівської міської ради  Зборівського району   
 

 
 

                         Зарезервований земельний масив 

4 га  - рілля 



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

території Мшанецької сільської ради  Зборівського району   

 

  
                                                                Зарезервований земельний масив 

 

 

2,00 га  рілля 



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

території Мшанецької сільської ради  Зборівського району   

 

  
                                                                Зарезервований земельний масив 

2,00 га  сіножаті 



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

території Мильнівської  сільської ради Зборівського району   
 

 
 

                                    Зарезервований земельний масив 
 

2 га –пасовища  



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

території Вишгородоцької  сільської ради  Лановецького району   
 

 
 

                            Зарезервований земельний масив 
 

 

4,98 га - рілля 



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

території Якимівської сільської ради  Лановецького району   
  

 
                          Зарезервований земельний масив 

2,000 га - рілля 



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

території Ценівської сільської ради Козівського району   
 

 
 

                          Зарезервований земельний масив 

2,000 га - рілля 



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

території Козівської селищної ради Козівського району   
 

  
                          Зарезервований земельний масив 

1,9 га - рілля 



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

території Вибудівської сільської ради Козівського району   
  

 
 

 

       Зарезервований земельний масив 

2 га - рілля 

2 га - рілля 



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

території Староолексинецької  сільської ради Кременецького району   
 

 
       Зарезервований земельний масив 

2 га - рілля 



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

території Тростянецької  сільської ради Монастириського району   
 

 

      Зарезервований земельний масив 

1,000 га -  рілля 



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

території Устя-Зеленської  сільської ради Монастириського району   
 

 
       Зарезервований земельний масив 

1,0 га - рілля 



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

території Скалатської міської ради Підволочиського району   
  

 
         Зарезервований земельний масив 

1,0 га - рілля 



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

території Скалатської міської ради Підволочиського району   

  

        Зарезервований земельний масив 

0,1900 га – під господарськими 

будівлями та дворами 



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

території Бронгалівської сільської ради Підгаєцького району   

  

 

    Зарезервований земельний масив 

2,82 га - рілля 



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

території Новосілківської сільської ради Підгаєцького району   
 

  
    Зарезервований земельний масив 

1,47 га - рілля 



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

території Угринівської сільської ради Підгаєцького району   
  

 
    Зарезервований земельний масив 

1,7 га - рілля 



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

території Мшанецької сільської ради Теребовлянського району   

 

 

     Зарезервований земельний масив 

2 га - рілля 



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

території Теребовлянської міської ради Теребовлянського району   

 

     Зарезервований земельний масив 

3 га - рілля 



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

території Микулинецької селищної ради Теребовлянського району   

 

Зарезервований земельний масив 

1 га – рілля  

2.0 га - пасовища 



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

території Гайворонківської сільської ради Теребовлянського району   

 
    Зарезервований земельний масив 

2,000 га - рілля 



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

території Вишнівецької сільської ради Теребовлянського району   

 
   Зарезервований земельний масив 

0,12 га – під господарськими 

будівлями і дворами 



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

території Дарахівської сільської ради Теребовлянського району   
  

 
   Зарезервований земельний масив 

2,0000 га – пасовище 



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

території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району   

 

  Зарезервований земельний масив 

3,00 га - пасовища 



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

території Товстолузької сільської ради Тернопільського району   

 
   Зарезервований земельний масив 

0,16 га – сіножаті  



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

території Чистилівської сільської ради Тернопільського району   

 

  Зарезервований земельний масив 

0,16 га - рілля 



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

території Рохманівської сільської ради Шумського району   

 
      Зарезервований земельний масив 

4,0000 га – рілля  


