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Довідковий альбом-атлас 
земельних ділянок, які зарезервовані для передачі у власність 

учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих 

військовослужбовців із земель сільськогосподарського призначення  

державної власності на території Володимир-Волинського району 

Волинської області 
 

 

 

                                                                                               

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Володимир - Волинський район 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

земельні ділянки зарезервовані для учасників АТО/ООС

земельні ділянки передані у власність

земельні ділянки на які надано дозвіл на розробку проетів землеустрою
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Інформація стосовно забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками на території Володимир-Волинського району (станом на 01 серпня 2020

№ з/п 

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці (сільська (селищна) рада, місто 

районного значення) 

Кількість 

учасникі

в АТО 

Загальна 

площа 

зарезервовани

х земельних 

ділянок, га 

з них Кількість учасників АТО, 

які звернулись із 

заявою/клопотанням про 

отримання земельної 

ділянки 

для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

для 

ведення 

садівни

цтва 

для 

індивідуальн

ого дачного 

будівництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Березовичівська 18 18 

2 Білинська 

3 Бубнівська 

4 Галинівська 

5 Зарічанська 

6 Зимнівська   

7 Зорянська 

8 Красноставська 

9 Ласківська 

10 Лудинська 

11 Льотничівська 4,8 4,8 

12 Микитичівська 

13 Оваднівська 

14 П”ятиднівська 

15 Рогожанська 2 2  

16 Селецька 

17 Стенжаричівська 2 2

18 Хмелівківська 7,8999 7,8999 

19 Хобултівська 

20 Хотячівська 

21 Устилузька міська 

Всього по району 34,6999 18 16,6999
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Березовичівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області 

 

 

  

    18,00 га            Земельна ділянка  учасникам АТО  для ведення садівництва                           

 

 

 

 

 



Льотничівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області 

                              

2,6 Земельна ділянка, щодо якої надано дозвіл на розробку землевпорядної документації   учасникам АТО  для ведення особистого селянського  господарства 
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Льотничівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області 

2,2 га                  Земельна ділянка  учасникам АТО  для ведення на яку надано дозвіл на розробку проектів землеустрою               
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Стенжаричівська  сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області 

2,0 га           Земельна ділянка  учасникам АТО  для ведення особистого селянського господарства                         

земельна ділянка площею 2 га передана у приватну власність
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Устилузька ОТГ ( Рогожанська сільська рада) 

Володимир-Волинський район Волинська область 

 

2,0 га           Земельна ділянка  учасникам АТО  для ведення особистого селянського господарства                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хмелівківська сільська рада 

Володимир-Волинський район Волинська область 

1,5108 га           Земельна ділянка на яку надано дозвіл учасникам АТО  для ведення особистого селянського господарства                         
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Хмелівківська сільська рада

Володимир-Волинський район Волинська область 

6,3891 га           Земельна ділянка  на яку надано дозвіл учасникам АТО  для ведення особистого селянського господарства                         
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