
Назва адмінстративно-територіальної одиниці

район

1 2 3 4 5 6 7
1 Березнівський, всього 30 55,9391

Зірненська 1 0,5000

Кам’янська 29 55,4391

2 Володимирецький, всього 2 1,0920

Каноницька 1 0,8920

Старорафалівська 1 0,2000

3 Гощанський, всього 1 2,3500

Красносільська 1 2,3500

4 Демидівський, всього 1 0,9565

Глибокодолинська 1 0,9565
5 Дубенський, всього 0 0,0000

6 Дубровицький, всього 0 0,0000

7 Зарічненський, всього 35 3,8700

Зарічненська 35 3,8700

8 Здолбунівський, всього 5 4,7100

Дерманська Перша 3 4,5000

Здовбицька 1 0,1000

Богдашівська 1 0,1100

9 Корецький, всього 1 0,1200

Новокорецька 1 0,1200

Інформація про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у 
власність громадянам у І кварталі 2018 року на території Рівненської області

№  
п/п

К-сть 
ділянок

Площа 
земельної 
ділянки, га

Кадастровий 
номер (при 
наявності)

Код одиниці адміністративно-
територіального устрою, 
номер кадастрової зони, 

кадастрового кварталу (у разі 
відсутності кадастрового 

номеру)

сільська, селищна 
рада



1 2 3 4 5 6 7
10 Костопільський, всього 0 0,0000

11 Млинівський, всього 0 0,0000

12 Острозький, всього 0 0,0000

13 Радивилівський, всього 2 2,1200

Теслугівська 1 0,1200

Козинська 1 2,0000

14 Рівненський, всього 144 18,6810

Городищенська 1 0,1700

Городищенська 1 0,1200

Зорянська 3 0,4000

Шубківська 76 8,3509

Великожитинська 49 5,8000

Білокриницька 3 0,3000

Білокриницька 4 1,4000

Дядьковицька 1 1,0000

Корнинська 1 0,3000

Зорянська 1 0,0601

Новоукраїнська 1 0,2500
Обарівська 2 0,4700

Новоукраїнська 1 0,0600

15 Рокитнівський, всього 0 0,0000

16 Сарненський, всього 2 0,6058

Костянтинівська 1 0,1000

Люхчанська 1 0,5058

223 90,4444РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
ВСЬОГО



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

1 ділянка - 0,20 га



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

1 ділянка — 0,20 га



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

1 ділянка - 0,50 га



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

1 ділянка — 0,50 га



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території Богдашівської сільської
ради Здолбунівського району Рівненської області   0,1100   га 1 ділянка



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 Городищенської сільської
ради Рівненського району Рівненської області   0,1200   га 1 ділянка



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

1 ділянка - 0,1700 га



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

на території Глибокодолинської сільської ради Демидівського району Рівненської області    

0,9565 га    

1 ділянка    



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

1 ділянка — 1,00 га



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

Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області  

3,8700 га  

35 ділянок  



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

території Дерманської Першої  сільської ради Здолбунівського району Рівненської області  

4,50 га    3 ділянки   

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі                                                              
на території Здовбицької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області   
0,1000 га    

1 ділянка    

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території Зірненської сільської ради
Березнівського району Рівненської області   0,5000  га    1 ділянка



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

1 ділянка — 0,1000 га



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

1 ділянка - 0,0601 га



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території Кам’янської сільської ради 

Березнівського району Рівненської області   55,4391 га    29 ділянок 

 



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

1 ділянка — 0,8920 га



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

Новокорецької сільської ради Корецького району Рівненської області  

0,1200 га  

1 ділянка  



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

території Горбаківської сільської ради Гощанського району Рівненської області 

1 ділянка — 2,36 га 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території Новоукраїнської сільської
ради Рівненського району Рівненської області   0,0600   га 1 ділянка



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

1 ділянка - 0,25 га



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

1 ділянка — 0,1500 га



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

1 ділянка — 0,3200 га



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

на території Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області    

2,0000 га    

1 ділянка    

  



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

на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області   

0,3000 га   

3 ділянки                                                                                               

 

  



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

на території Великожитинської сільської ради Рівненського району Рівненської області   

5,8000 га   

49 ділянок   

 

                                                                                              

  



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

на території Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області   

0,15га   

1 ділянка   

 



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

на території Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області   

0,15га   

1 ділянка   

 

                                                                                              

  



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 Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області      

8,3509 га      76 ділянок      

   

      



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у I кварталі на території Костянтинівської сільської
ради Сарненського району Рівненської області   0,1200 га  1 ділянка



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

на території Люхчанської сільської ради Сарненського  району Рівненської області    

   0,5058 га     1 ділянка   

    

    



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

1 ділянка - 0,1200 га


