


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

на території Березнівського  району Рівненської області  

2 ділянки - 0,1616 га 

 

                                                                                              

    
            

            
  
            



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

на території Великожитинської сільської ради Рівненського району Рівненської області 

0,3000 га  
       1 ділянка 

  



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

на території Великожитинської сільської ради Рівненського району Рівненської області 

0,2400 га  
       2 ділянки 

        
 



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

на території Володимирецького  району Рівненської області  

3 ділянки - 0,2014 га 

 

  

 

                                                                                              

    
                  

              
    
              



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

на території Володимирецького  району Рівненської області  

1 ділянка - 0,4717 га 

 



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

на території Гощанського  району Рівненської області  

1 ділянка - 0,5000 га 

 



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

                                на території Дубенського  району Рівненської області  

 0,3995га    4 ділянки  

    

   



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

на території Здовбицької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області  

0,6000 га   

              6 ділянок  

 

              
    



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

на території Новокорецької  сільської ради Корецького району Рівненської області   

0,9600 га    

                     8 ділянок    
                    
         



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

на території Костопільського району Рівненської області  

0,12 га – 1 ділянка  

 

              
    



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

на території Мащанської сільської ради Костопільського району Рівненської області 

0,1000 га  
       1 ділянка        

   



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

на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області 

3,0000 га  
       2 ділянки 

        
   



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

на території Млинівського району Рівненської області  

0,7200 га –  6 ділянок  

                
      



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

на території Млинівського  району Рівненської області  

 
                                                                                              
  
  
  
  

1 ,2770 га  –   рілля   
              13  ділянок   

                
      
                



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

на території Острозького району Рівненської області  

0,12 га – 1 ділянка  

 



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

на території Острозького району Рівненської області  

0,12 га – 1 ділянка  

  

 

            
    



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

на території Радивилівського району Рівненської області  

  

                                                                                               
  
  
  
  
0 ,3386 га  –   рілля   

              3  ділянок   

                
      
                



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

на території Бронниківської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

2,00га  

1 ділянка  

                                                                                            

 



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

на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області 

0,1000 га  
1 ділянка 

 
 



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

на території Заборольської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,12га  

1 ділянка  

                                                                                            

 



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

на території Новоукраїнської сільської ради Рівненського району Рівненської області 

1,8000 га  
15 ділянок 

                                                                                                  

        
          



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

на території Новоукраїнської сільської ради Рівненського району Рівненської області 

0,5000 га  
1 ділянка 

 
 



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

на території Обарівської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

2,00га  

1 ділянка  

                                                                                            

 



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

на території Обарівської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,12га  

1 ділянка  

                                                                                            

 



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

Кисорицької сільської ради Рокитнівського району Рівненської області  

0,3594 га – 3 ділянки 



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

на території  Люхчанської сільської ради Сарненського району Рівненської області 

0,2400 га  
       2 ділянки 

  
  
  
  
   


