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

виставляються на земельні торги окремими лотами у грудні 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 

Костопільський район Рівненської області (дата проведення аукціону 11.12.18) 

28235 

Рівненська область, 

Костопільський 

район, 

Малолюбашанська 

сільська рада ОТГ 

(Мирненська) (за 

межами населеного 

пункту) 

5623485400:05:005:1159 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

14,8762 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/28235 

Здолбунівський район Рівненської області (дата проведення аукціону 12.12.18) 

28256 

Рівненська область, 

Здолбунівський 

район, Глинська  

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5622681600:00:004:0238 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

 

 

2,3 

 

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

ot-card/28256 

Радивилівський район Рівненської області (дата проведення аукціону 13.12.18) 

28400 

Рівненська область, 

Радивилівський 

район, Хотинська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5625889000:04:001:0059 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

14.5000 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/28400 

28395 

Рівненська область, 

Радивилівський 

район, Крупецька 

5625881200:06:005:0202 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

36,2449 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/28395 



сільська рада(за 

межами населеного 

пункту) 

ого виробництва 

 

 

28317  

 

 

Рівненська область, 

Радивилівський 

район, Крупецька 

сільська рада(за 

межами населеного 

пункту) 

5625881200:06:001:0002 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

18.2704 
http://torgy.land.gov.ua/au

ction/lot-card/28317 

Володимирецький район Рівненської області (дата проведення аукціону 14.12.18) 

28497 

Рівненська область, 

Володимирецький 

район, 

Старорафалівська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5620889300:04:001:1099 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

7.4985 
http://torgy.land.gov.ua/auction/l

ot-card/28497 

 

28496 

 

Рівненська область, 

Володимирецький 

район, 

Володимирецька 

селищна рада (за 

межами населеного 

пункту) 

 

5620855100:05:031:0019 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

 

 

 

10.0000 

 

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

ot-card/28496 

 

28495 

 

Рівненська область, 

Володимирецький 

район, Балаховицька 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

 

5620880600:04:003:0243 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

 

38.3811 

 

 

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

ot-card/28495 

 

 

28494 

 

 

Рівненська область, 

Володимирецький 

 

5620880600:04:003:0242 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

 

32.0838 

 

 

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

ot-card/28494 

http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/28496
http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/28496
http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/28494
http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/28494


 район, Балаховицька 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

ого виробництва 

 

 

 

 

 

28493 

Рівненська область, 

Володимирецький 

район, Балаховицька 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5620880600:04:003:0241 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

 

25.7010 

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

ot-card/28493 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ: 

 

 

Костопільський район Рівненської області (дата проведення аукціону 18.12.18) 

 

70 

Рівненська область, 

Костопільський 

район, 

Підлужненська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

 

5623486900:07:001:0300 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

0.1132 
https://land.setam.net.ua/auction/

84 

71 

 

Рівненська область, 

Костопільський 

район, 

Підлужненська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

 

 

5623486900:07:001:0299 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

0.0663 
https://land.setam.net.ua/auction/

83 



Березнівський район Рівненської області (дата проведення аукціону 22.12.18) 

236 

Рівненська область, 

Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5620484400:02:009:0022 

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

6.5557 
https://land.setam.net.ua/auction/

203 

237 

Рівненська область, 

Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

 

5620484400:02:001:0082 

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

2.5913 
https://land.setam.net.ua/auction/

207 

238 

Рівненська область, 

Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5620484400:02:009:0020

  

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

13.4247 
https://land.setam.net.ua/auction/

204 

233 

Рівненська область, 

Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5620484400:02:009:0019 

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

2.5410 
https://land.setam.net.ua/auction/

202 

231 

Рівненська область, 

Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5620484400:02:009:0018 

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

11.0637 
https://land.setam.net.ua/auction/

199 

229 

Рівненська область, 

Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

5620484400:02:009:0017 

землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

65.9403 
https://land.setam.net.ua/auction/

198 

222 Рівненська область, 5620484400:02:009:0016 землі 6.2578 https://land.setam.net.ua/auction/



Березнівський район, 

Губківська сільська 

рада (за межами 

населеного пункту) 

  сільськогосподарськ

ого призначення 

200 

 


