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Луквицька сільська рада 

 

- Земельні ділянки, які внесені до Державного земельного кадастру ( 6 земельних ділянок загальною площею 0,6000 га); 

- Межа населеного пункту. 

 Експлікаціяземельнихділянок 

Місцезнаходженнязарезервованихземельних

ділянок 
площа, 

га 

цільовеприн

аченняземел

ьноїділянки 

кадастровий номер 

земельноїділянки (при 

наявності) 

угіддя 
агровироб-

ничагрупагрунтів 

обмеження (мелірора-тивна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) 
назваурощища, вулиці 

 

в межах чи 

за межами 

 

 

урочище «Депутат» 

Луквицька сільська рада 

 

за межми 

нас.пункту 

0,12  

0,12  

0,12  

0,12  

0,12  

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва 

2620484400:02:001:0166 

2620484400:02:001:0167 

2620484400:02:001:0168 

2620484400:02:001:0169 

2620484400:02:01:0170 

сіножаті - - 



 

Іваниківська сільська рада 

 

                     - Земельна ділянки, які внесені до Державного земельного кадастру (1 зем.ділянка за межами нас.пункту загальною площею 2,00 га.); 

  - Межа населеного пункту. 

Експлікаціяземельнихділянок 

Місцезнаходженнязарезервованихземельнихділя

нок 
площа, 

га 

цільовеприн

аченнязем.д

іл. 

кадастровий номер 

земельноїділянки (при 

наявності) 

угіддя агровиробничагрупагрунтів 

обмеження 

(меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, 

тощо) 

назваурощища, вулиці 

 

в межах чи за 

межами 

 

урочище «За поперечною 

дорогою» 

Іваниківської сільської ради 

за межами 

населеного пункту 
2,00 ОСГ 2620483200:04:001:0009 рілля - - 

 



 

 

Бабченської сільська рада 

 

  - зарезервований масив земельних ділянок(1 земельна ділянка загальною пл.1,0000 га); 

- Межа населеного пункту 

Експлікаціяземельнихділянок 

Місцезнаходженнязарезервованихземельнихділ

янок 

площа, га 

цільовеприн

аченняземел

ьноїділянки 

кадастрови

й номер 

земельноїд

ілянки 

(при 

наявності) 

угіддя 
агровиробничагруп

агрунтів 

обмеження (меліоративна система, 

ЛЕП, трубопроводи, тощо) 
назваурощища, вулиці 

 
в межах чи за 

межами 

 

урочище "Вершки"  

Бабченська сільська рада 

за межами 

населеного 

пункту 

1,0 ОСГ - рілля - в охороннійзонідіїсвердловини 



 

Порогівська сільська рада 

 

             -  Земельна ділянки, які внесені до Державного земельного кадастру (1 земельна ділянка за межами нас.пункту заг.пл.0,50га.); 

- -  зарезервований масив земельних ділянок ( 3 земельні ділянки загальною пл. 20,9396 га); 

-     Межа населеного пункту 

Експлікаціяземельнихділянок 

Місцезнаходженнязарезервованихземельнихділ

янок площа, 

га 

цільовеприначенн

яземельноїділянки 

кадастровий номер 

земельноїділянки (при 

наявності) 

угіддя 
агровиробничагрупагрун

тів 

обмеження (меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) 
назваурощища, вулиці 

 
в межах чи за 

межами 

урочище "Причіл"  

Порогівськасільська рада 

за межами 

нас.пункту 
8,0289 ОСГ 2620487600:03:001:0004 пасовища - - 

урочище "Липники"  

Порогівськасільська рада 

за межами 

нас.пункту 
9,0015 ОСГ 2620487600:02:001:0063 

пасовища 
- - 

урочище "Липники"  

Порогівськасільська рада 

за межами 

нас.пункту 
3,9092 ОСГ 2620487600:02:001:0068 

пасовища 
- - 

урочище "Царина"  

Порогівськасільська рада 

за межами 

нас.пункту 
0,50 ОСГ 2620487600:03:001:0005 пасовища - - 

 



 

Горохолинська сільська рада 

 

               - зарезервований масив земельних ділянок (1 земельна ділянка загальною пл.16,4765 га); 

- Межа населеного пункту 

Експлікаціяземельнихділянок 

Місцезнаходженнязарезервованихземельнихді

лянок 
площа, 

га 

цільовеприн

аченняземе

льноїділянк

и 

кадастровий номер 

земельноїділянки (при 

наявності) 

угіддя агровиробничагрупагрунтів 

обмеження 

(меліоративна система, 

ЛЕП, трубопроводи, 

тощо) 

назваурощища, вулиці 

 

в межах чи 

за межами 

 

 

с.Горохолина 

урочище «Біля церкви»   

Горохолинської сільська рада 

 за 

межаминасе

леного 

пункту 

16,4765 ОСГ 2620481200:03:002:0519 рілля - 

Міжгосподарська 

меліоративна система, 

ЛЕП   

 



Манявськасільська рада 

 

                      - земельні ділянки, на які надано дозволи на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність учасникам антитерористичної  

операції (1 земельна ділянка площею 0,3000 га); 

             -межа населеного пункту 

Експлікаціяземельнихділянок 

Місцезнаходженнязарезервованихземельних

ділянок площа, 

га 

цільовеприначе

нняземельноїді

лянки 

кадастровий 

номер 

земельноїділянки 

(при наявності) 

угіддя агровиробничагрупагрунтів 

обмеження 

(меліоративна система, 

ЛЕП, трубопроводи, 

тощо) 
назваурощища, вулиці 

 

в межах чи 

за межами 

 

с.Манява 

урочище «Синянка»   

Манявськасільська рада 

за 

межаминас

еленого 

пункту 

0,30 ОСГ - сіножаті - - 

 



Гутянська сільська рада 

 

- зарезервований масив земельних ділянок(1 земельна ділянка загальною пл.0,9985 га); 

- межа населеного пункту 

Експлікаціяземельнихділянок 

Місцезнаходженнязарезервованихземельн

ихділянок 
площа, 

га 

цільовеприн

аченняземе

льноїділянк

и 

кадастровий номер 

земельноїділянки (при 

наявності) 

угіддя агровиробничагрупагрунтів 

обмеження 

(меліоративна 

система, ЛЕП, 

трубопроводи, тощо) 

назваурощища, вулиці 

 

в межах чи 

за межами 

 

ур.«Лисиця»,  

Гутянської сільська ради 

за 

межаминасе

леного 

пункту 

0,9985 ОСГ 2620482000:02:001:0010 пасовища - - 

 


