
Мирненська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 
 

 
 

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

у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,60 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Мирненська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

у Ікварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,35 га (кадастровий номер відсутній) 

 

 



Колодеженська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 

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

у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0га (кадастровий номер 0720882800:00:001:0013) 

 



Шклинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 

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

у І кварталі 2019 року,  площею 0,1561га (кадастровий номер відсутній) 

 



Галичанська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0га (кадастровий номер 0720881300:00:001:0024) 

 

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,25га (кадастровий номер відсутній) 
 

 



Цегівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 
 

 

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

у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею2,70 га (кадастровий номер 0720888600:00:001:0213). 

 



Цегівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 

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

у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,15га (кадастровий номер відсутній) 

 

 



Підберезівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у I кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,75 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 2019 року, орієнтовною площею 6,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Смолявська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у I кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Смолявська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у I кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Холонівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у I кварталі 2019 року, орієнтовною площею 4,0 га (кадастровий номер 0720888300:00:001:0163)  

 

 



Озерська сільська рада 

Ківерцівський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у I кварталі 2019 року, орієнтовною площею 3,2 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 І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,0614 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Тойкутська сільська рада  

Ковельський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Війницька сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у І кварталі 2019 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 І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер 0722482200:04:000:0805)  

 

 



Лаврівська сільська рада 

Луцький район Волинська область 

 
 

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

громадянам у I кварталі 2019 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 2019 року, орієнтовною площею 0,72 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 2019 року, орієнтовною площею 0,80 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 2019 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 I кварталі 2019 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 2019 року, орієнтовною площею 1,1975 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 2019 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 I кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,20 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Хворостівська сільська рада 

Любомльський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у І кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0723386500:03:002:1084)  

 

 



Овлочинська сільська рада 

Турійський район Волинська область 

 
 

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

громадянам у I кварталі 2019 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 I кварталі 2019 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 I кварталі 2019 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 I кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній) 

 

 


