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Кіл

ькі
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уча

сн

икі
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АТ

О 

Загальна 

площа 

зарезервов

аних 

земельних 

ділянок, 

га 

Кількість 

учасників 

АТО, які 

звернулись із 

заявою/клопот

анням про 

отримання 

земельної 

ділянки 

Інформація стосовно забезпечення учасників антитерористичної операції земельними 

ділянками   на території _Луцького__ району (станом на  01.08.2020 року)
з них 

для 

будівництв

а і 

обслуговув

ання 

жилого 

будинку,

господарсь

ких 

будівель і 

споруд 

(присадибн

а ділянка) 

для 

ведення 

садівни

цтва 

для 

індивідуаль

ного 

дачного 

будівництв

а 

для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господар

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Романівська 

2 Чаруківська 3,98 3,98

3 Буянівська 71,4 37,4 34 

4 Одерадівська 6 6 

Радомшльська 30,3121 30,3121 0 

Всього 43,9867,7121111,6921
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Чаруківська сільська рада 

           Надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою учасникам АТО
площею 1.98 га, землі державної власності 

           Передано у власність учасникам АТО площею 1.9719 га, землі 

державної власності 
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Чаруківська сільська рада 

               Надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою учасникам АТО
площею 2 га, землі державної власності 

 АТО/ООС для 

Земельна ділянка  2,0 га  передана у власність для учасників АТО для 
ведення особистого селянського господарства

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

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

vasil



1



1



1



http://www.foxitsoftware.com/shopping


Буянівська сільська рада 

зарезервований масив земельних ділянок для  садівництва площею 8 га, землі 

державної власності 

зарезервований масив земельних ділянок для  ведення особистого селянського 

господарства площею 14 га, землі державної власності 

земельні ділянки площею 22 га передані у власність

земельні ділянки площею 49,4 га на яку надано дозвіл на розробку проекту
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Одерадівська сільська рада 

надано дозвіл  на розроблення проекту землеустрою для ведення особистого селянського

господарства площею 6,0 га, землі                     учасникам АТО

           Передано у власність учасникам АТО площею 8 га, землі державної 

власності 
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Радомишльська сільська рада

Земельна ділянка площею 20,3121 га для ведення індивідуального 
садівництва

Земельні ділянки на які надано дозвіл на розробку проектів 
землеустрою
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Радомшльська сільська рада

земельна ділянка площею 8,00 га для ведення індивідуального 
садівництва

земельні ділянки на які надано дозвіл на розробку проекту 
землеустрою орієнтовною площею 2,,0 га

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

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

vasil



1



1



1



http://www.foxitsoftware.com/shopping

