
Хмелівківська сільська рада (Зимнівська ОТГ) 

Володимир-Волинський район Волинська область 
 

 

 
 

 

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

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

 



Березовичівська сільська рада (Війницька ОТГ) 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 

 
 

 

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

громадянам у  ІI кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,5 га (кадастровий номер 0720580800:00:001:1310)  

 

 

 



Рачинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Бужанівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 4,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Ватинська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,90 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        

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,40 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 IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Пустомитівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,60 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        

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,13 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 



Мощенська сільська рада (Люблинецька ОТГ) 

Ковельський район Волинська область 

 
 

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

          ІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,20 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        

          ІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 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        

          ІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 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        

          ІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Бубнівська сільська рада (Привітненська ОТГ) 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

          ІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 4,0 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        

          ІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 3,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Садівська сільська рада (Торчинська ОТГ) 

Луцький район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,50 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Буянівська сільська рада (Торчинська ОТГ) 

Луцький район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,16 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Буянівська сільська рада (Торчинська ОТГ) 

Луцький район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,20 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Буянівська сільська рада (Торчинська ОТГ) 

Луцький район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,20 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 2019 року, орієнтовною площею 0,30 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 2019 року, орієнтовною площею 0,32 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 2019 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        

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 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        

          IІ кварталі 2019 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        

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,12 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        

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 0725581300:05:001:0584) 

 



Світязька сільська рада 

Шацький район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,74 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Світязька сільська рада 

Шацький район Волинська область 

 
 

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

          IІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,67 га (кадастровий номер відсутній) 

 

 


