
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, 

КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

АЛЬБОМ-АТЛАС 

з резервування земельних ділянок для учасників антитерористичної операції на території Волинської області 
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              Інформація стосовно забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками                                   

на території Волинської області (землі державної власності)

(станом на 01.08.2020 року)

№ 

з/п 

Назва

адміністративно-

територіальної 

одиниці (район, 

місто обласного 

значення) 

Кількість 

учасників 

АТО 

Загальна площа 

зарезервованих 

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 

садівництва 

для 

індивідуального 

дачного 

будівництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Горохівський 235,5297 34,5292 201,0005

Усього по області 
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       Інформація стосовно забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками                                   

на території Горохівського району (землі державної власності)

(станом на 01.08.2020 року)

№ 

з/п 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

(сільська 

(селищна) рада, 

місто районного 

значення) 

Кількість 

учасників 

АТО 

Загальна площа 

зарезервованих 

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 

садівництва 

для 

індивідуального 

дачного 

будівництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бережанківська 0 

2 Бранівська 29,7826 17,2592 12,5234 

3 Бужанівська 17,3436 17,3436 

4 Ватинська 

5 Вільхівська 

6 Галичанська 0,405 0,405
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7 Горішненська 0 

8 Губинська 

Перша 

14,0 14,0 

9 Жабченська 2,2606 2,2606 

10 Журавниківська 17,8 17,8

11 Звиняченська 7,0 7

12 Квасівська 8,43 8,43 

13 Колодеженська 14 14

14 Лобачівська

15 Лемешівська

16 Мервинська 4,4 4,4 

17 Мирківська 2 2 

18 Мирненська 13,3 13,3 

19 Михлинська

20 Новосілківська 7,27 4,27 3 

21 Перемильська 13,5 11 2,5

22 Печихвостівська 20,6 20,6

23 Підберезівська

24 Пірванченська 5,6 5,6 
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25 Пісківська 0 

26 Пустомитівська

27 Рачинська 16,0409 16,0409

28 Скірченська 4,29 4,29 

29 Скобелківська

30 Скригівська 0 0 

31 Смолявська

32 Угринівська 0 

33 Холонівська 21.7113 21.7113 

34 Цегівська 1,5957 1,5957

35 Терешківцівська 0 0 

36 Шклинська 14,4 14,4 

37 Мар’янівська 0 

38 Сенкевичівська 0 

39 Берестечківська 0 

40 Горохівська 0 

Усього по району 201,000534.5292235,5297
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Бранівська сільська  рада 

Ділянка площею 4.0689 га на яку надано дозвіл на розробку проекту землеустрою

Ділянка площею 4,0 га, передані у власність 
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Ділянка площею 4,00 га щодо якої надано дозволи на розроблення проекту землеустрою 

Ділянка площею 6,0 га, передані у власність

Бранівська сільська  рада 
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Ділянка площею 4,6447 га для садівництва. 

Бранівська сільська  рада 

земельні ділянки площею 0,48 га на які надано дозвіл на розробку проектів землеустрою
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Ділянка площею 12,1345 га для садівництва 

Бранівська сільська  рада 
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Ділянка площею 1,6 га щодо якої надано дозволи на розроблення проекту землеустрою 

Бранівська сільська  рада 
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Ділянка площею 1,4834 га надано дозвіл на розробку проекту землеустрою

Бранівська сільська  рада 

ділянка площею 1,5 га передана у власність учасникам АТО
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Бужанівська сільська  рада 

Ділянка площею 6,0 га, яка передана у власність            

Ділянка площею 4,00 га щодо якої надано дозволи на розроблення проекту землеустрою 
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Ділянка площею 1,3436  га для особистого селянського господарства 

Бужанівська сільська  рада 

надано дозволи на земельні ділянки площею 4 га на розробку документації із землеустрою
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Ділянка площею 4,0 га для особистого селянського господарства 

Бужанівська сільська  рада 
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Губинська сільська  рада 

Ділянка площею 14,00 га щодо якої надано дозволи на розроблення 

проекту землеустрою 

Ділянка площею 18 га надана у власність учасникам АТО
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Жабченська сільська  рада 

Ділянка площею 2,2606 га для особистого селянського господарства 

Ділянка площею 4,0 га, яка внесена до Державного земельного кадастру 
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Журавниківська сільська  рада 

    Ділянка площею 8 га на яку надано дозвіл на розробку проекту землеустрою

    Ділянка площею 2,0га передана у приватну власність 
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    Ділянка площею 2,0  га для особистого селянського господарства 

Журавниківська сільська  рада 

надано дозвіл на розробку проекту зенмлеустрою
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Звиняченська сільська  рада 

Ділянка площею 1,97 га для особистого селянського господарства 
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Ділянка площею 2,04 га на яку надано дозвіл на розробку проекту землеустрою 

Звиняченська сільська  рада 
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Ділянка площею 1,94 га для особистого селянського господарства 

Ділянка площею 4,0га яка передана у власність учасникам АТО

Звиняченська сільська  рада 
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Ділянка площею 1,05 га на яку надано дозвіл на розробку проекту землеустрою

Звиняченська сільська  рада 
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Квасівська сільська  рада 

Ділянка площею 1,15 га для особистого селянського господарства 

ділянка площею 2,0 га передана у приватну власність
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Ділянка площею 7,28 га для особистого селянського господарства 

Квасівська сільська  рада 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



Ділянка площею 2,0 га для особистого селянського господарства 

Колодеженська сільська  рада 
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Ділянка площею 10,0 га для особистого селянського господарства 

Колодеженська сільська  рада 
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Ділянка площею 2,0 га для особистого селянського господарства

Ділянка площею 2,0 га надана у власність учасникам ато

Колодеженська сільська  рада 
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Ділянка площею 2,0 га для особистого селянського господарства 

Мервинська сільська  рада 

Ділянка 2,0 га передана у власність
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Ділянка площею 1,0 га для садівництва 

Мирківська сільська  рада 

надано дозвіл на розробку проекту землеустрою
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Мирненська сільська  рада 

Ділянка площею 1,3 га для особистого селянського господарства на яку надано дозволи

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

vasil



1



1





Ділянка площею 12,0 на які надано дозволи на розробку проектів землеустрою 

Ділянка площею 4,0 передані у приватну власність

Мирненська сільська  рада 
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Новосілківська сільська  рада 

Ділянка площею 4,27 га для садівництва 
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Ділянка площею 3,0 га надано дозвіл на розробку документації із землеустрою

Новосілківська сільська  рада 
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Перемильська сільська  рада 

Ділянка площею 11,0 га для садівництва 
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Ділянка площею 3,0 га для особистого селянського господарства 

Печихвостівська сільська  рада 

Ділянка площею 2,0 га на яку надано дозвіл на розробку документації
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Ділянка площею 7,84 га на яку надано дозвіл на розробку проекту

Печихвостівська сільська  рада 

Ділянка площею 3,96  га передана уприватну власність
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Рачинська сільська  рада 

Ділянка площею 14,68га надано дозволи на розробку проектів землеустрою
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Ділянка площею 2,5 га надано дозвіл на розробку проекту землеустрою 

Рачинська сільська  рада 
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Ділянка площею 3,15 га для особистого селянського господарства 

Рачинська сільська  рада 

Edited with the trial version of 
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Холонівська сільська  рада 

Ділянка площею 11,7113 га для особистого селянського господарства 

Ділянка площею 10,00 га щодо якої надано дозволи на розроблення проекту землеустрою 
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    Ділянка площею 2,0 га для особистого селянського господарства 

Ділянка площею 2,0 га, яка передана у власність 

Цегівська сільська  рада 
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    Ділянка площею 4,4353 га для особистого селянського господарства 

Ділянка площею 4,5га, яка передана у власність 

Цегівська сільська  рада 
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    Ділянка площею 1,8 га для особистого селянського господарства 

Цегівська сільська  рада 

передано у власність
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    Ділянка площею 3,0 га для особистого селянського господарства 

Ділянка площею 3,0 га щодо якої надано дозволи на розроблення проекту землеустрою 

Цегівська сільська  рада 
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    Ділянка площею 1,7757 га для особистого селянського господарства

Ділянка площею 14,0 га яка передана у власність учасникам АТО

Цегівська сільська  рада 
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Експлікація земельних угідь зарезервованих земельних ділянок для учасників АТО на території 

Перемльської сільської  ради Горохівського району Волинської області 

Земельна ділянка орієнтовною площею 2,5 га, для ведення особистого селянського господарства яка 
зарезервована для передачі учасникам АТО та членам сімей загилиблих
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