
Бужанівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          ІI 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        

          ІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,16 га (кадастровий номер 0720886100:00:001:0328)  

 



Ватинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

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

 



Вільхівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 14,63 га (кадастрові номери 0720885000:00:001:0070, 0720885000:00:001:0071, 

0720885000:00:001:0072, 0720885000:00:001:0073, 0720885000:00:001:0074, 0720885000:00:001:0075 )  

 



Колодеженська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер 0720882800:00:001:0036)  

 



Колодеженська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,20 га (кадастровий номер 0720882800:00:001:0036)  

 



Журавниківська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у ІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 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        

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,08 га (кадастровий номер 0720886100:00:001:0328)  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          ІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,16 га (кадастровий номер 0720886100:00:001:0328)  

 

 



Грядівська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 10,30 га (кадастрові номери 0721181200:07:000:0061, 0721181200:07:000:0062)  

 

 



Морозовичівська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,80 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Старолішнянська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,80 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Озерська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 9 га (кадастровий номер 0721884800:03:000:0674)  

 



Хорлупівська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

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

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

 



Озерська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 3 га (кадастровий номер 0721884800:03:000:0675)  

 

 



Любитівська сільська рада 

Ковельський район Волинська область 

 
 

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

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

 

 



Марковичівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

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

 

 



Замличівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 6,0 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        

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,4178 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        

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,30 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        

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0722880900:04:000:2276)  

 



Буянівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 6,0 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        

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

 

 



Копачівська сільська рада 

Рожищенський район Волинська область 

 
 

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

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

 

 



Селецька сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 14,0 га (кадастровий номер 0725580000:02:001:0423) 

 



Купичівська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

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

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

 



Овлочинська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

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

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

 

 


