






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

на території Губківської сільської ради Березнівського району                                                                            

            8 ділянок площею 0.6482 га   

 

        

                



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

на території Заболоттівської сільської ради Володимирецького  району Рівненської області  

  

 

                                                                                              

0 ,2649 га     рілля   

              4  ділянки   

              
    
              



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

на території Старорафалівської сільської ради Володимирецького  району Рівненської 

області  

0,2102 га – рілля  

                3 ділянки  

  

     



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

на території Горбаківської сільської ради Гощанського району Рівненської області  

 2,4000 га  20 ділянок  

                

 



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

на території Варковицької сільської ради  Дубенського  району Рівненської області  

 0,3га    3 ділянки  

    

   



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

на території Тараканівської сільської ради  Дубенського  району Рівненської області  

 1,20 га   10 ділянок  

  

  

 



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

на території Лютинської сільської ради Дубровицького району Рівненської області   

1,9011 га – рілля      

                   1 ділянка   

 

                        



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

на території Селецької сільської ради Дубровицького району Рівненської області  

0,1000 га – рілля    

              1 ділянка  

 

                  



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

на території  Богдашівської сільської ради Здолбунівського  району Рівненської області 

                                                                                     2,0000 га  
      1 ділянка 

 

 



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

на території  Глинської сільської ради Здолбунівського  району Рівненської області  

                                                                                     0,5000 га – рілля            5 ділянок           

    

 
          



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

на території Глинської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області  

1,0000 га – рілля    

              1 ділянка  

 

                  



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

на території  Здовбицької сільської ради Здолбунівського  району Рівненської області   

                                                                                     0,3000 га – рілля     3 ділянки   

                        

  
                    



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

на території Новокорецької сільської ради Корецького району Рівненської області  

0,7200 га – рілля    

              6 ділянок  

 



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

на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області   

0,1000 га – рілля      

                   1 ділянка   

  

       



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

на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області  

 0,24 га – рілля    2 ділянки  

 



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

на території Мащанської сільської ради Костопільського району Рівненської області  

1,0826 га – рілля    

              12 ділянок               

       



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

на території Яполотської  сільської ради Костопільського району Рівненської області  

0,3871 га – рілля    

              4 ділянки  

 
            
  



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

на території Малодорогостаївської сільської ради  Млинівського району Рівненської області  

0,20 га – рілля    

              2 ділянки  

 
              
    



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

на території Хорупанської сільської ради  Млинівського району Рівненської області   

4,4765 га – рілля      

                   40 ділянок   

 

                                



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

на території Млинівської селищної ради Млинівського  району Рівненської області  

                                                                                             

0,1880 га – рілля   

              2 ділянки  

 
            
  
            



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

на території  Вельбівненської сільської ради Острозького району Рівненської області  

0,12 га – рілля    

              1 ділянка  

 



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

на території Межиріцької сільської ради Острозького району Рівненської області  

0,24 га – рілля    

              2 ділянки  

  

 

                    



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

на території Бугаївської сільської ради Радивилівського району Рівненської області  

                                                                                          0,2272га – рілля  

              2 ділянки  

 

            
  
            



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

на території Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

0,10га  

1 ділянка  

                                                                                            

 



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

на території Новоукраїнської сільської ради Рівненського району Рівненської області    

0,9600 га – рілля       

                          8 ділянок    
   

         



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

на території Новоукраїнської сільської ради Рівненського району Рівненської області  

1,0500 га – рілля    

              3 ділянки  

 

                  



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

на території Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області   

0,6000 га 

6 ділянок   

 

                                                                                              

                        



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

на території Кам’янської сільської ради Рокитнівського району Рівненської області  

1,0000 га – рілля    

              1 ділянка  

 

                  



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

на території Кисорицької сільської ради Рокитнівського  району Рівненської області  

                                                                                            0,3594га – рілля   

              3 ділянки  

 



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

на території  Люхчанської сільської ради Сарненського району Рівненської області   

0,3600 га – рілля      

                   3 ділянки   

  

 



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

на території Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області  

2,0000 га – рілля    

              1 ділянка  

 

                  



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

на території Стрільської сільської ради Сарненського району Рівненської області  

0,9464 га – рілля    

              1 ділянка  

 

                  


