




Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Балашівської сільської ради Березнівського району Рівненської області    

1,0000га    

1 ділянка    

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Губківської сільської ради Березнівського району Рівненської області  

0,3388га  

4 ділянки  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Друхівської сільської ради Березнівського району Рівненської області   

0,3877га   

1 ділянка   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Тишицької сільської ради Березнівського району Рівненської області   

1,4404га   

2 ділянки   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Володимирецької селищної ради Володимирецького  району Рівненської області  

 0,22 га   2 ділянки  
  

  

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Володимирецької селищної ради Володимирецького  району Рівненської області   

  1,00 га    2 ділянки  

   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Заболоттівської сільської ради Володимирецького  району Рівненської області    

   0,5833 га     9 ділянок    

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Новаківської сільської ради Володимирецького  району Рівненської області  

 0,9281 га   1 ділянка  
  

  

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Старорафалівської сільської ради Володимирецького  району Рівненської області     

    0,1342 га     2 ділянки     
  

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Старорафалівської сільської ради Володимирецького  району Рівненської області    

   0,2000 га     1 ділянка    
 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Горбаківської сільської ради Гощанського району Рівненської області   

0,7200 га   

6 ділянок   

 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Курозванівської сільської ради Гощанського району Рівненської області    

2,0000 га    

1 ділянка    

  



  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Малинівської сільської ради Гощанського району Рівненської області   

6,6800 га   

4 ділянки   

 
 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Глибокодолинської сільської ради Демидівського району Рівненської області   

2,0000 га   

2 ділянки   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Варковицької сільської ради  Дубенського  району Рівненської області  

 1,7га    17 ділянок  

      



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Іваннівської сільської ради Дубенського району Рівненської області    

0,5000 га    

2 ділянки  

  



  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Тараканівської сільської ради Дубенського району Рівненської області    

0,8400 га    

7 ділянок    

  
  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області   

0,1200 га   

1 ділянка   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Колківської сільської ради Дубровицького району Рівненської області    

0,6000 га    

3 ділянки    

  



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Сварицевицької сільської ради Дубровицького району Рівненської області   

0,5000 га   

1 ділянка   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 

Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області 

3,8500 га 

35 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 

Вичівської сільської ради Зарічненського району Рівненської області 

11,1109 га 

10 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              
на території Здовбицької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області   

1,2000 га   
10 ділянок   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              
на території Богдашівської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області   

0,7200 га   
6 ділянок   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі 2018 року 

на території Глинської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області 

0,60   га 

                                                                                                                       5 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі 2018 року 

на території Дерманської Першої  сільської ради Здолбунівського району Рівненської області 

6,00 га 

                                                                                                                       4 ділянки 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              
на території Здовбицької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області   

1,2000 га   
10 ділянок   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі 2018 року 

на території Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області 

0,6 га 

                                                                                                                       5 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 

Жадківської сільської ради Корецького району Рівненської області 

0,6000 га 

5 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 

Новокорецької сільської ради Корецького району Рівненської області 

1,2000 га 

10 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області   

0,6000 га   

5 ділянок   

                                                                                             

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Мащанської сільської ради Костопільського району Рівненської області   

1,0000 га   

10 ділянок   

                                                                                             

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Мирненської сільської ради Костопільського району Рівненської області   

1,8700 га   

1 ділянка   

                                                                                             

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Мирненської сільської ради Костопільського району Рівненської області   

1,8000 га   

1 ділянка   

                                                                                             

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 
Млинівської селищної ради Млинівського району Рівненської області 

1,0439 га 
11 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 

Бокіймівської сільської ради Млинівського району Рівненської області 

1,1598 га 

10 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Вельбівненської сільської ради Острозького  району Рівненської області   

  0,1200 га    1 ділянка  

   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Межиріцької сільської ради Острозького  району Рівненської області   

  1,2000 га    10 ділянок  

   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Сіянцівської сільської ради Острозького  району Рівненської області   

  0,5985 га    5 ділянок  

   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області   

4,0000 га   

2 ділянки   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області   

1,3000 га   

1 ділянка   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,2000 га  

2 ділянки  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Великожитинської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

5,2800 га  

49 ділянок  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області   

6,0000 га   

4 ділянки   

                                                                                             

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,4000 га  

4 ділянки  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,75га  

5 ділянок  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

3,00га  

25 ділянок  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,3000 га  

1 ділянка  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

2,5000 га  

25 ділянок  

                                                                                            

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Тайкурської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,5000 га  

5 ділянок  

                                                                                            

 

  
  
  
             

              

        

        



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області   

0,1000 га   

1 ділянка   

                                                                                             

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області   

0,9000 га   

2 ділянки   

                                                                                             

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              

на території Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

4,4000 га   

44 ділянки  

                                                                                            

                

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 
Рокитнівської сільської ради Рокитнівського району Рівненської області 

0,4500 га 
1 ділянка 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території 
Кисорицької сільської ради Рокитнівського району Рівненської області 

0,7188 га 
6 ділянок 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Костянтинівської сільської ради Сарненського  району Рівненської області   

  0,1000 га    1 ділянка  

   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Люхчанської сільської ради Сарненського  району Рівненської області   

  1,8000 га    2 ділянки  

   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                               

на території Люхчанської сільської ради Сарненського  району Рівненської області   

  0,4800 га    4 ділянки  

   

 


