
Зимнівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,12 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Зимнівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,72 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Зимнівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 10,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Льотничівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,9307 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Льотничівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,3 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Льотничівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,6 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Льотничівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Оваднівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Оваднівська сільська рада рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,8750 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Оваднівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,9375 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Оваднівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,9375 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Оваднівська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Устилузька міська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Бранівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,12 га (кадастровий номер 0720880400:00:001:0124)  

 



Горішненська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,27 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Звиняченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 6,0 га (кадастровий номер0720882000:00:001:0164, 0720882000:00:001:0165, 

0720882000:00:001:0161)  

 



Мервинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0720883800:00:001:0176)  

 



Мирненська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          Iкварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер 0720884400:01:001:0821)  

 



Михлинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер0720884600:00:001:0005)  

 



Михлинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,08 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,15 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,18 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,25 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,30 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,535 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Рачинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Грядівська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 14,0 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Литовезька сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,04 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Луковичівська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,50 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Поромівська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,21 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Дернівська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Жидичинська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,12 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Жорнищенська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Липненська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          Iкварталі 2017 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0721884000:02:000:1776)  

 



Сокиричівська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          Iкварталі 2017 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 

 



Качинська сільська рада 

Камінь-Каширський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Голобська селищна рада 

Ковельський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0722188000:07:007:1036)  

 



Голобська селищна рада 

Ковельський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0722188000:07:007:1036)  

 



Колодяжненська сільська рада 

Ковельський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 6,5 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Люблинецька селищна рада 

Ковельський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,10 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Радошинська сільська рада 

Ковельський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 10,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Бубнівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Бубнівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Білостоцька сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Буянівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,1964 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Буянівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Буянівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 5,2 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Одерадівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Радомишльська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,4 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Романівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,50 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Романівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,5479 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 

 



 Бірківська сільська рада 

Любомльський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,8 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Бірківська сільська рада 

Любомльський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,42 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Бірківська сільська рада 

Любомльський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Куснищанська сільська рада 

Любомльський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 4,24 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 

 



Довжицька сільська рада 

Маневицький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0723682200:06:001:0259)  

 

 



Чорнижівська сільська рада 

Маневицький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,8 га (кадастровий номер 0723688200:02:001:0063)  

 

 



Датинська сільська рада 

Ратнівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 4,0 га (кадастровий номер 0724282600:03:001:0125)  

 

 



Гайківська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 4,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Маковичівська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Миляновичівська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Клюська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Новодвірська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Перевалівська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 6,0 га (кадастровий номер 0725585300:05:001:0859)  

 



Туличівська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 4,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Мокрецька сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Шацька селищна рада 

Шацький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,9 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Шацька селищна рада 

Шацький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,9 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Шацька селищна рада 

Шацький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        

          I кварталі 2018 року, орієнтовною площею 6,5764 га (кадастровий номер 0725755100:04:009:0363)  

 

 


