
Скригівська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Мирківська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 

 

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

ІІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,45 га (кадастровий номер відсутній) 

 



Перемильська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,24 га (кадастровий номер 0720885400:00:001:0593, 0720885400:00:001:0597 )  

 



Пірванченська сільська рада 

Горохівський район Волинська область 

 
 

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

          IІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,70 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        

          IІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 3,9 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 

ІІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,75га (кадастровий номер відсутній) 

 



Грядівська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

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

          IІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,09 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Грядівська сільська рада 

Іваничівський район Волинська область 

 
 

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

          IІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,09 га (кадастровий номер 0721181200:06:000:0261)  

 

 



Тойкутська сільська рада  

Ковельський район Волинська область 

 
 

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

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

 



Люблинецька ОТГ 

Ковельський район Волинська область 

 
 

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

          ІІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,05 га (кадастровий номер відсутній)  

 

 

 



Старозагорівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

          ІІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 10,0 га (кадастровий номер 0722485200:03:000:0126)  

 



Дорогиничівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

          ІІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 1,0 га (кадастровий номер відсутній)  

 



Заячицівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

          ІІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 17,7708 га (кадастровий номер 0722482600:03:000:1069)  

 



Старозагорівська сільська рада 

Локачинський район Волинська область 

 
 

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

          ІІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 4,0 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 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        

          IІІ кварталі 2019 року, орієнтовною площею 0,5392 га (кадастровий номер відсутній) 

 

 



Гайківська сільська рада (Оваднівська ОТГ) 

Турійський район Волинська область 

 

 
 

 

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

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

 



Гайківська сільська рада (Оваднівська ОТГ) 

Турійський район Волинська область 

 

 
 

 

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

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

 



Гайківська сільська рада (Оваднівська ОТГ) 

Турійський район Волинська область 

 

 
 

 

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

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

 

 


