
 

 

 
 

Cумська область



Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані 

 у власність громадянам у ІІІ кварталі 2017 р. на території Сумської області 

 

 

№ 

з/п 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 

К-сть 

ділянок 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Кадастровий номер 

(при наявності) 

Код одиниці адміністративно-

територіального устрою, номер 

кадастрової зони, кадастрового 

кварталу (у разі відсутності 

кадастрового номеру) 
район сільська, селищна рада 

1 Шосткинський Ковтунівська 1 1,5153   5925383500:01:003 

  Всього по району   1 1,5153     

1 Ямпільський Ямпільська 7 14,0563   592565510:13:030 

  Всього по району   7 14,0563     

1 Краснопільський Тур'янська 4 7,7267   5922387000:05:001 

2 Краснопільський Хмелівська 3 5,3613   

5922387400:05:003, 

5922387400:05:008 

3 Краснопільський Мезенівська 4 7,6066   5922382900:07:003 

4 Краснопільський Грабовська 3 5,8414   5922381200:04:002 

5 Краснопільський Чернеччинська 2 2,7769 5922387600:06:006:0054   

6 Краснопільський Осоївська 2 2,7325   5922383800:04:003 

  Всього по району   18 32,0454     

  Всього по області   26 47,6170     

 

 



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

Чернеччинської сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

 
УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність   



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

Грабовської сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність  

                                                     

 



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

Мезенівської сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність   



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

Осоївської сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність   



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

Хмелівської сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність   



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

Тур’янської сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність   



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

Ковтунівської сільської ради Шостинського району Сумської області 

 

 
УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність  

 

 



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

Ямпільської селищої ради Ямпільського району Сумської області 

 

 

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:                               

- ділянка, яка планується для передачі у власність  
 

 

 

14,0563 га – ріллі 

7 ділянок 


