
Березовичівська сільська рада 
Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

       земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність 
громадянам у  ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,5 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Березовичівська сільська рада 
Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

       земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність 
громадянам у  ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,5 га (кадастровий номер 0720580800:00:001:1310)  

 
 



Зарічанська сільська рада 
Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

       земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність 
громадянам у  ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,4 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Зарічанська сільська рада 
Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Зарічанська сільська рада 
Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 12,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Зарічанська сільська рада 
Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 
 

 
       земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у 
власність громадянам у  ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,4 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Зарічанська сільська рада 
Володимир-Волинський район Волинська область 

 
 
 

 
       земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у 
власність громадянам у  ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,75 га (кадастровий номер відсутній)  

 
 

 



Галичанська сільська рада 
Горохівський район Волинська область 

 
 

земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність 
громадянам у  ІІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0720881300:00:001:0024) 
 



Звиняченська сільська рада 
Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,50 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,90 га (кадастровий номер відсутній)  

 



 
Печихвостівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність 
громадянам у ІІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,85 га (кадастровий номер відсутній) 

 

 

 



Печихвостівська сільська рада 
Горохівський район Волинська область 

 
 

земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність 
громадянам у ІІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,60 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  ІІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,7 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,10 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        
          ІІI 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        
          ІІI 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 18,6296 га (кадастровий номер 0720886100:00:001:0328)  

 

 



Рачинська сільська рада 
Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Цегівська сільська рада 
Горохівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,5 га (кадастровий номер 0720888600:00:001:0213)  

 

 



Грядівська сільська рада 
Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 5,3942 га (кадастровий номер 0721181200:07:000:0060)  

 



Грядівська сільська рада 
Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 6,3791 га (кадастровий номер 0721181200:07:000:0064) 

 



Литовезька сільська рада 
Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,05 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        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,50 га (кадастровий номер 0721182800:05:000:0085) 

 



Луковичівська сільська рада 
Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,20 га (кадастровий номер0721182800:04:000:0045) 

 



Соснинська сільська рада 
Іваничівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер0721186800:08:000:0052) 

 



Озерська сільська рада 
Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 4,2 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Омельненська сільська рада 
Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Омельненська сільська рада 
Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Прилуцька сільська рада 
Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,10 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Суська сільська рада 
Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,50 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Суська сільська рада 
Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Тростянецька сільська рада 
Ківерцівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,10 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 15,2773 га (кадастровий номер 0722482200:04:000:0805)  

 



Марковичівська сільська рада 
Локачинський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI 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        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,73 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        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,22 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        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,3 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        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,90 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        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 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        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Садівська сільська рада 
Луцький район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          IІІ кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,50 га (кадастровий номер відсутній) 

 

 



Почапівська сільська рада 
Любомльський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0723384000:04:004:0719)  

 



Хворостівська сільська рада 
Любомльський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0723386500:03:002:1084)  

 

 

 



Прохідська сільська рада 
Ратнівський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 13,9298 га (кадастровий номер 0724286000:06:001:0135)  

 



Іванчицівська сільська рада 
Рожищенський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Боблівська сільська рада 
Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 4,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Купичівська сільська рада 
Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Луківська сільська рада 
Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,12 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 4,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Озерянська сільська рада 
Турійський район Волинська область 

 
 

 земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, яка може бути передана у власність громадянам у        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 18,0 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 8,0 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        
          ІІI кварталі 2018 року, орієнтовною площею 30,0 га (кадастровий номер 0725580000:02:001:0420)  

 

 


