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Інформація про зарезервовані земельні ділянки, які можуть бути передані у власність учасникам антитерористичної операції на території Турійського району (станом на 01.08.2020 року) 

№з/п Сільська рада 

Кількість 

учасників 

АТО 

Загальна 

площа, 

га 

з них 

Кількість 

учасників 

АТО, які 

звернулис

ь із заявою 

про 

отримання 

земельної 

ділянки 

Кількість 

учасників 

АТО,

яким 

передали 

земельні 

ділянки у 

власність 

Кількість 

учасників 

АТО, які 

можуть 

бути 

задоволені 

за рахунок 

відповідної 

земельної 

ділянки 

для

будівництва і 

обслуговуванн

я жилого 

будинку 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна

ділянка) 

для 

ведення

садівництва 

для

індивідуальног

о дачного

будівництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарств

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Гайківська 18,37 18,37 

2 Дольська 11.7324 11.7324
3 Дулібівська

4 Клюська 3,4 1,40 2 
5 Кульчинська 22 22 

Купичівська 5,9553 5,9553 

6 Маковичівська 64 64 

7 Миляновичівська

8 Мокрецька 4,2 4,2 

9 Новодвірська 2,608 2,608 

10 Новосілківська 6 6 

11 Овлочинська 18,6028 18,6028
12 Переваівська

13 Соловичівська

14 Соминська 28 28 

15 Туличівська

16 Ружинська 30 30 

17 Селецька    68 68

всього: 
292,8685 0 1,4 0 291,4685 

Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 

Боблівська 10 10
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4 

с.Дольськ 

Дольська сільська рада 

- Зарезервована земельна ділянка площею 11,7324 га для ведення особистого селянського господарства

Земельні ділянки, площею 8 га передані у власність учасникам АТО

- земельні ділянки, 8,0 га щодо яких надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність учасникам антитерористичної операції 

Начальник Відділу 

О.С.Власюк 
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Маковичівська сільська рада 

с.Мочалки 

2 

- Зарезервована земельна ділянка площею 39 га для ведення особистого селянського господарства. 

За межеми н.п. 

- земельні ділянки 4,0 га на які надано дозвіл на розробку проекту землеустрою

- Земельні ділянки, площею 2,0 га передані у власність учасникам атоу

Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

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

1



1



1



http://www.foxitsoftware.com/shopping


Маковичівська сільська рада 

с.Серкизів 

3 

- Зарезервована земельна ділянка площею 3,8 га для ведення особистого селянського 

господарства. За межеми н.п. 

-  Земельні ділянки 10,0 га на які надано дозвіл на розробку проектів землеустрою

- Земельні ділянки площею 4,0 га , які передані у приватну власність 

Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 
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Овлочинська сільська рада 

с.Ставки 

5 

-

- Земельні ділянки 9,0181 га на які надано дозвіл на розробку проектів землеустрою 

- 

Земельні ділянки, площею 12,0 га передані у власність 
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Овлочинська сільська рада 

с.Крать 

8 

- Зарезервована земельна ділянка площею 3,5847 га для ведення особистого селянського господарства, . За межами н.п. 

-

Земельні ділянки площею 6,0 га на які надано дозвіл на розробку проектів землеустрою 

- Земельні ділянки, які внесено до Державного земельного кадастру 
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Кульчинська сільська рада 

1 

с.Кульчин 

-

 

- Земельні ділянки 2,0 га на які надано дозвіл на розробку проектів землеустрою 

- Земельні ділянки, які внесено до Державного земельного кадастру 

Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 

Сільський голова Л.І.Лисиця 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

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

1



1



http://www.foxitsoftware.com/shopping


Мокрецька сільська рада 

1 

-

-

Надано дозвіл на розробку проектів землеустрою площею 3,5 га 

- Земельні ділянки, площею 6 га які передані у приватну власність
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Мокрецька сільська рада 

2 

-

- Земельні ділянки 0,7 га на які  надано дозволи на розробку проектів землеустрою

- Земельна ділянка площею 4,0 га передана у приватну власність 
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Новосілківська сільська рада 
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- Зарезервована земельна ділянка площею 6 га для ведення особистого селянського господарства. Угіддя: пасовища. За межами н.п. 

 

- Межі населених пунктів 

 

- Земельні ділянки, які внесено до Державного земельного кадастру 

 

Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 

Сільський голова А.В.Янюк 



Клюська сільська рада 
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- Зарезервована земельна ділянка площею 1,4 га для ведення садівництва, грунти дерново-підзолисті піщані. Угіддя: рілля. За межами н.п. 

 
- Межі населених пунктів 

 
- Земельні ділянки, які внесено до Державного земельного кадастру 

 
Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 

Сільський голова Р.В.Калінчак 



Клюська сільська рада 

 

- Земельні ділянки 2,0 га на які надано дозволи на розробку проектів землеустрою 

- Земельні ділянки, які передано у власність учасникам АТО площею 2 га 

7

с.Клюськ 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

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

1



1



1



http://www.foxitsoftware.com/shopping


Соминська сільська рада 

1 

смт.Луків 

- Зарезервована земельна ділянка площею 25 га для ведення особистого селянського господарства. Угіддя: пасовища. За межами н.п. 

- Межі населених пунктів 

- Земельні ділянки, передані у власність учасникам АТО 

- земельні ділянки, 3,0 гащодо яких надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність учасникам антитерористичної операції 

1 
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Гайківська сільська рада 

с.Ягідне 

2 

- Зарезервована земельна ділянка площею 4,37 га для особистого селянського господарства. За межами н.п. - 

Земельні ділянки 12,0 га на які надано дозвіл на розробку проектів землеустрою

- Земельні ділянки площею 4,0 га передані у власність учасникам АТО

Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 

Секретар сільської ради Н.І.Копервас 
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Новодвірська сільська рада 

3 

с.Осьмиговичі 

. - Земельні ділянки 2,6080 га на які надано дозволи на розробку проектів землеустрою

- Земельні ділянки площею 6 га передані у власність учасникам АТО

Начальник Відділу 
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Ружинська сільська рада 

с.Туровичі 

1 

- земельна ділянка площею 30 га на яку надано дозволи на розробку проектів землеустрою

- Межі населених пунктів 

- Земельні ділянки, які внесено до Державного земельного кадастру 

Начальник Відділу О.С.Власюк 

Кадастровий реєстратор С.В.Савчук 

Голова сільської ради 
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Купичівська сільська рада 

- надано дозвіл на розробку проектів землеустрою

       Межі населених пунктів 

- Земельні ділянки, площею 4,0 га які передані у власність 

с.Туровичі 

1 
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Селецька сільська рада 

- 

. - Земельні ділянки  68 га на які надано дозволи на розробку проектів землеустрою

- Земельні ділянки, площею 22 га передані у приватну власність

1 

с.Задиби 
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Кульчинська сільська рада

земельна ділянка орієнтовною площею 14,0 га зарезервована учасникам 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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Боблівська сільська рада

земельна ділянка орієнтовною площею 4,0 га на яку надано дозволи на 
розробку проектів землеустрою
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