
Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          ІV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 26,0 га (кадастровий номер 0720886100:00:001:0328)  

 



Бранівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,11 га (кадастровий номер 0720880400:00:001:0427)  

 



Галичанська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,37 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Горішненська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

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

 



Журавниківська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,40 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Журавниківська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 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        

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

 



Хорлупівська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

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

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,10 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        

          IV 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        

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,5 га (кадастровий номер 0721885800:05:000:1014)  

 



Суська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

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

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2, 0 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        

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 3,0 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)  

 



Колодяжненська сільська рада (Колодяжненська ОТГ) 

Ковельський район Волинська область 

 
 

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

          ІV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,06 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        

          IV 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        

          IV 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        

          IV 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        

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 27,0 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        

          IV 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        

          IV 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        

          IV 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        

          IV 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        

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

 



Доросинівська сільська рада 

Рожищенський район Волинська область 

 
 

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

          IV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 0,252 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        

          ІV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,0 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        

          ІV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 2,0 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        

          ІV кварталі 2018 року, орієнтовною площею 1,3 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        

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

 

 


