
 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕРЖАВНА  СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ 

 

                                                                          УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У КОВЕЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЬБОМ-АТЛАС 

з резервування земельних ділянок для учасників антитерористичної операції 

на території Ковельського району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Інформація стосовно забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками   на території  Ковельського 

району                                          

(станом на  01.08.2020 року) 

№ 

з/

п 

Назва 

адміністративно

-територіальної 

одиниці (район, 

місто обласного 

значення) 

Кількість 

учасників АТО 

Загальна 

площа 

зарезервован

их 

земельних 

ділянок, га 

з них 

Кількість учасників 

АТО, які звернулись 

із 

заявою/клопотання

м про отримання 

земельної ділянки 

для будівництва і 

обслуговува

ння жилого 

будинку,

господарськ

их 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 Ковельський 

район 36,0494
                       

7,1304 28,918
439 

2 м.Ковель 360 

1 РАЗОМ 36,0494 7,1304 28,918 799 
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                                                    Інформація стосовно забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками  на території  Ковельського району                                                                  

(станом на  01.08.2020  року) 

№ 

з/п 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці (назва 

сільських,

селищних рад) 

Кількість 

учасників 

АТО

(мобілізовані) 

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 Білашівська с/р 

2 Білинська с/р 

3 Городищенська с/р 12,7000 12,7000 

4 Велицька с/р 

5 Доротищенськас/р 

6 Дрозднівська с/р 

7 Дубівська с/р 

8 Зеленська с/р 

9 Колодяжненська с/р 7,1304 7,1304 

10 Козлиничівська с/р 

11 Кричевичівська с/р 

12 Любитівська с/р 

13 Майданська с/р 

14 Мельницька с/р 

15 Мощенська с/р 

16 Новомосирська с/р 

17 Облапська с/р 
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18 Підрізька с/р

19 Пісочненська с/р

20 Поворська с/р

21 Поповичівська с/р

22 Радошинська с/р

23 Ситовичівська с/р

24 Скулинська с/р

25 Сільцівська с/р

26 Старокошарівська с/р

27 Тойкутська с/р

28 Уховецька с/р

29 Любитівська
сел.рада 

30 Голобська сел.рада 6 6 

ВСЬОГО ПО 

РАЙОНУ 

36,0494
                       

7,1304 28,919

м. Ковель 

10,219 10,219
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                                                                                                 КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН,   ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



КОЛОДЯЖНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

земельна ділянка, площею 7,1304га, надано дозволи для  учасників АТО  для ведення садівництва 

                                               межа населеного пункту 

                        - земельні ділянки загальною площею 4,9665 га надано у власність для ведення садівництва 
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ГОЛОБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА        

        
    

                                               межа населеного пункту 

   -  земельна ділянка, площею 4,00га  на яку надано дозвіл на розробку проекту землеустрою для ведення ОС Г 
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ГОРОДИЩЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

                           
      

                                     земельна ділянка, площею  12,70 га, зарезервована для  учасників АТО  для ведення осг 

                            - земельні ділянки загальною площею 20,0 га надано у власність для осг. 
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Любитівська сільська рада

Земельна ділянка орієнтовною площею 4,219 га зарезервована для учасників АТО/ООС 
для ведення особистого селянського господарства

Земельна ділянка орієнтовною площею 6,0 га на яку надано дозволи на розробку 
проектів землеустрою
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