
Інформація про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть 

бути передані у власність громадянам у 3 кварталі 2017 року на території Чернівецької області 

№ Назва району Назва сільської ради К-сть ділянок Площа, га Угіддя 

КОАТУУ, 

місцерозташування 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кіцманський Мамаївська 11 4,8086 рілля 7322586500:01:005 

   6 1,5541 рілля 7322586500:01:005 

       

2 Новоселицький Слобідська 8 4,00 рілля 7323087100:02:008 

  Топорівська 10 4,73 рілля 7323088600:02:008 

       

3 Кельменецький Ленковецька 64 3,84 пасовище 7322086000:02:001 

       

4 Вижницький Мигівська 1 0,70 пасовище 7320585000:01:005 

   3 0,36 пасовище 7320585000:01:005 

   1 0,40 пасовище 7320585000:01:003 

   1 0,03 рілля 7320585000:01:001 

  Слобода-Банилівська 1 2,00 пасовище 7320585300:01:001 

  Вашковецька 6 0,72 рілля 7320510400:01:001 

 Всього по області  112 23,1427   

 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Мамаївської 

с/р Кіцманського  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Мамаївської 

с/р Кіцманського  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Слобідської с/р 

Новоселицького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території  

Топорівської с/р Новоселицького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Ленковецької 

с/р Кельменецького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Мигівської с/р 

Вижницького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Мигівської с/р 

Вижницького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Мигівської с/р 

Вижницького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Мигівської с/р 

Вижницького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Слобода-

Банилівської с/р Вижницького  району Чернівецької області 

 



Земельний масив, який пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Вашківської с/р 

Вижницького  району Чернівецької області 

 


