
 

Сумська область 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток до наказу від ____________№ _________________________ 

Інформація про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у власність громадянам у                                         

ІV кварталі 2018 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 Лебединський  район Лебединська міська рада 1 3,6000 не визначено 5910500000:04:001 

2 Буринський  район 
Біжівська сільська рада 2 4,3500 не визначено 5920980800:04:001 

Михайлівська сільська рада 4 7,5000 не визначено 5920984600:08:001 

3 Середино-Будський  район 

Зноб-Новгородська селищна рада 2 4,0000 не визначено 5924482800:07:000 

Зноб-Новгородська селищна рада 3 6,0000 не визначено 5924481700:06:000 

Зноб-Новгородська селищна рада 4 9,0000 
не визначено 5924483200:07:002 

Зноб-Новгородська селищна рада 20 40,0000 не визначено 5924455300:04:000 

Зноб-Новгородська селищна рада 2 4,0014 не визначено 5924455300:04:000 

Великоберезківська сільська рада 6 11,9787 не визначено 5924480400:07:000 

4 Ямпільський район 

Ямпільська селищна рада 9 18,2000 не визначено 5925655100:13:035 

Ямпільська селищна рада 3 6,7000 не визначено 5925655100:13:030 

Ямпільська селищна рада 7 14,4000 не визначено 5925655100:17:010 

Степненська сільська рада 20 40,0000 не визначено 5925683700:05:008 

5 Роменський район 

Хоминцівська сільська рада 2 4,0000 не визначено 5924189600:01:002 

Хоминцівська сільська рада 3 7,0000 не визначено 5924189600:01:002 

Сулиміська сільська рада 6 10,8000 не визначено 5924189100:02:004 

Погожокриницька сільська рада 1 2,0000 не визначено 5924187600:01:002 

Погожокриницька сільська рада 3 6,0000 не визначено 5924187600:06:001 

Ріпчанська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5924188200:01:007 



Ріпчанська сільська рада 2 4,0000 не визначено 5924188200:01:002 

Ріпчанська сільська рада 2 4,6000 не визначено 5924188200:01:004 

Ріпчанська сільська рада 3 6,4000 не визначено 5924188200:01:004 

Біловодська сільська рада 10 20,0000 не визначено 5924182000:01:002 

Дібрівська сільська рада 4 8,0000 не визначено 5924184900:01:002 

Дібрівська сільська рада 3 5,0000 не визначено 5924184900:01:002 

Анастасівська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5924180600:04:002 

Анастасівська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5924180600:04:003 

Новогребельська сільська рада 4 9,0000 не визначено 5924186700:01:002 

Малобубнівська сільська рада 2 4,0000 не визначено 5924186100:01:005 

Гришинська сільська рада 1 1,7000 не визначено 5924184700:02:001 

Гришинська сільська рада 1 1,8000 не визначено 5924184700:02:001 

Гришинська сільська рада 2 4,0000 не визначено 5924184700:02:001 

Плавинищенська сільська рада 2 4,0000 не визначено 5924187300:01:004 

Коржівська сільська рада 2 3,0000 не визначено 5924185400:02:002 

Коржівська сільська рада 1 3,0000 не визначено 5924185400:02:002 

6 Білопільський район 

Гуринівська сільська рада 2 5,0000 не визначено 5920683000:01:001 

Гуринівська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5920683000:02:001 

Шкуратівська сільська рада 2 4,6000 не визначено 5920689500:03:004 

Кальченківська сільська рада 2 5,0000 не визначено 5920683900:01:004 

Білопільська міська рада 1 2,0000 не визначено 5920610100:01:003 

Білопільська міська рада 5 9,4000 не визначено 5920610100:01:003 

7 Сумський район Яструбинська сільська рада 18 36,7120 не визначено 5924789800:03:006 

8 Конотопський район Михайло-Ганнівська сільська рада 1 1,8400 не визначено 5922086000:02:001 

9 Шосткинський район Чапліївська сільська рада 9 17,2300 5925387300:02:002:0601   

10 Краснопільський район 
Покровська сільська рада 9 18,0000 не визначено 5922384200:04:005 

Покровська сільська рада 4 8,0000 не визначено 5922384200:04:005 

11 Путивльський район Веселівська сільська рада 8 16,0000 не визначено 5923881400:02:002 

Всього 202 409,8121     



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІV кварталі 2018 року на території Лебединської міської 

ради Сумської області 

 

 
  

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

3,6га – сіножаті 

2 ділянки 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІV кварталі 2018 року на території Біжівської сільської 

ради Буринського району Сумської області 

 
 

- Зарезервована земельна ділянка. 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІV кварталі 2018 року на території Михайлівської 

сільської ради Буринського району Сумської області 

 
-     - зарезервована земельна ділянка. 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у ІV кварталі 2018 року на території Зноб-Новгородської 

селищної ради Середино-Будського району Сумської області 

 
                   Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІV кварталі 2018 року на території Зноб-Новгородської 

селищної ради Середино-Будського району Сумської області 

 
                     Зарезервована земельна ділянка  



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у ІV кварталі 2018 року на території Зноб-Новгородської 

селищної ради Середино-Будського району Сумської області 

 
                     Зарезервована земельна ділянка  



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у ІV кварталі 2018 року на території Зноб-Новгородської 

селищної ради Середино-Будського району Сумської області 

 
                     Зарезервована земельна ділянка  



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Великоберізківської 

сільської ради Середино-Будського району Сумської області 

 
                     Зарезервована земельна ділянка  



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Зноб-Новгородської 

сільської ради Середино-Будського району Сумської області 

 
                     Зарезервована земельна ділянка  

 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Ямпільської селищної 

ради Ямпільського району Сумської області 

 

 

 
 

 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

18,20 га –  

9 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Ямпільської селищної 

ради Ямпільського району Сумської області 

 

 

 
 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

6,70 га –  

3 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Ямпільської селищної 

ради Ямпільського району Сумської області 

 

 

 
 

 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

14,40 га –  

7 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Степненської сільської 

ради Ямпільського району Сумської області 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

40,00 га –  

20 ділянок 



 

Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Хоминцівської 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

4,00 га –  

2 ділянки 



 

Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Хоминцівської 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

7,00 га –  

3 ділянки 



 

Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Сулимівської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

10,80 га –  

6 ділянок 
 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Погожокриницької 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 

2,0 га –  

1 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Погожокриницької 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 

6,0 га –  

3 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Ріпчанської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 
                     Зарезервована земельна ділянка  

2,0 га –  

 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Ріпчанської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

4,0 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Ріпчанської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

4,6 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Ріпчанської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

6,40 га –  

3 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Біловодської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

20,0 га –  

10 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Дібрівської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

8,0 га –  

4 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Дібрівської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

5,0 га –  

3 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Анастасівської 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

2,0 га –  

1 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Анастасівської 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

2,0 га –  

1 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Новогоребельської 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

9,0 га –  

4 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Малобубнівської 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

4,0 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Гришинської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

1,7 га –  

1 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Гришинської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

1,8 га –  

1 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Гришинської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

4,0 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Плавинищенської 

сільської ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 
 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

 

4,0 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Коржівської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

3,0 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Коржівської сільської 

ради Роменського району Сумської області 

 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

3,0 га –  

1 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Гуринівської сільської 

ради Білопільського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

5,0 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Гуринівської сільської 

ради Білопільського району Сумської області 

 

 
 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

2,0 га –  

1 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Шкуратівської 

сільської ради Білопільського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

4,6 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Кальченківської 

сільської ради Білопільського району Сумської області 

 

 
 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

5,0 га –  

2 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Білопільської міської 

ради Білопільського району Сумської області 

 

 
 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

2,0 га –  

1 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Білопільської міської 

ради Білопільського району Сумської області 

 

 
 

 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

 

9,4 га –  

5 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Яструбинської 

сільської ради Сумського району Сумської області 

 
 

                     Зарезервована земельна ділянка  
 

36,712 га –  

18 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у ІУ кварталі 2018 року на території Михайло-Ганнівської 

сільської ради Конотопського району Сумської області 

 
 

                      Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у ІУ кварталі 2018 року на території Чапліївської сільської 

ради Шосткинського району Сумської області 

 
 

                      Зарезервована земельна ділянка 

17,23115 га –  

9 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Покровської сільської 

ради Краснопільського району Сумської області 

 
                      Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у IV кварталі 2018 року на території Покровської сільської 

ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

 

                      Зарезервована земельна ділянка 

 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у ІУ кварталі 2018 року на території Веселівської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 

 
 

                      Зарезервована земельна ділянка 

16,0 га –  

8 ділянки 


