
Основні характеристики земельних ділянок, розташованих на території Рівненської області права оренди на які 

виставляються на земельні торги окремими лотами у листопаді 2018 року 

№ лота 

Місце розташування 

(адреса) земельної 

ділянки 

Інформація про земельну ділянку 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки (га) 

Посилання на офіціний веб-сайт 

Держгеокадастру 

1 2 3 4 5 6 

Березнівський район Рівненської області (дата проведення аукціону 01.11.18) 

26984 

 

Рівненська область, 

Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5620484400:02:009:0021 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

133.8068 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/26984 

Корецький район Рівненської області (дата проведення аукціону 08.11.18) 

27371 

 

Рівненська область, 

Корецький район, 

Стовпинська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5623087400:02:006:0588 

 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

 

 

22.7959 

 

 

http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/27371 

Гощанський район Рівненської області (дата проведення аукціону 13.11.18) 

27482 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Садівська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5621286700:04:005:0208 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

13.5306 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/27482 

27481 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Малинівська 

сільська рада(за 

межами населеного 

5621285100:03:001:0075 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

7.0000 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/27481 



пункту) 

 

27463 

 

 

 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Криничківська 

сільська рада(за 

межами населеного 

пункту) 

5621283600:04:007:0074 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

16.6554 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/27463 

27453 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Красносільська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5621283200:02:010:1108 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

0.1380 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/27453 

27440 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Красносільська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5621283200:02:002:0230 

для ведення 

фермерського 

господарства 

28.2127 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/27440 

27439 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Жаврівська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5621282700:03:002:0017 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

11.0564 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/27439 

27435 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Жаврівська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5621282700:03:002:0036 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

9.5970 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/27435 

27430 

 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Жаврівська сільська 

5621282700:03:004:0227

  

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

4.7822 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/27430 



рада (за межами 

населеного пункту) 

ого виробництва 

27425 

 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Бочаницька сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5621280800:03:001:0218

  

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

7.0000 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/27425 

Володимирецький район Рівненської області (дата проведення аукціону 15.11.18) 

27579 

Рівненська область, 

Володимирецький 

район, Балаховицька 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5620880600:04:007:0606 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

8.1476 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/27579 

Гощанський район Рівненської області (дата проведення аукціону 27.11.18) 

27825 

Рівненська область, 

Гощанський район, 

Малятинська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5621285400:01:001:0127 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

15.7452 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/27825 

Дубровицький район Рівненської області (дата проведення аукціону 28.11.18) 

27966 

Рівненська область, 

Дубровицький район, 

Туменська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5621888700:04:006:0021 

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

2.0000 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/27966 

27946

  

Рівненська область, 

Дубровицький район, 

Миляцька сільська 

рада(за межами 

населеного пункту) 

 

5621882400:02:006:0056 

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

0.2600 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/27946 

 


