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Додаток до наказу від ____________№ _________________________ 

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

ІІІ 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 3 7,2804 не визначено 5910500000:04:001 

2 Глухівський  район Есманьська селищна рада 3 5,6779 не визначено 5921555500:05:003: 

3 Кролевецький район Білогривська сільска рада 6 12,7797 не визначено 5922681200:09:002: 

4 
Середино-Будський  

район 

Великоберезківська сільська 

рада 
6 11,9787 

не визначено 5924480400:07:000 

Великоберезківська сільська 

рада 
19 37,8712 

не визначено 5924480400:07:001 

Великоберезківська сільська 

рада 
6 12,5613 

не визначено 5924480400:07:002 

Великоберезківська сільська 

рада 
4 7,9771 

не визначено 5924480400:07:003 

Зноб-Новгородська селищна 

рада 
2 4,0014 

не визначено 5924455300:04:000 

Зноб-Новгородська селищна 

рада 
3 6,0000 

не визначено 5924481700:06:000 

Зноб-Новгородська селищна 

рада 
9 17,7348 

не визначено 5924484400:04:000 

Жихівська сільська рада 27 53,9391 5924481300:07:000:1704   

5 Ямпільський район 

Ямпільська міська рада 7 14,0000 не визначено 5925655100:12:027 

Антонівська сільська рада 10 20,0000 не визначено 5925680200:04:012 

Степненська сільська рада 20 40,0000 не визначено 5925683700:05:012 

Усоцька сільська рада 18 36,3500 не визначено 5925684200:02:003 

Княжицька сільська рада 15 30,5000 не визначено 5925681500:02:002 



Марчихинабудська сільська рада 7 14,0000 не визначено 5925681900:01:018 

Марчихинабудська сільська рада 10 20,0000 не визначено 5925681900:08:001 

Микитівська сільська рада 11 21,8975 не визначено 5925682500:01:001 

6 Шосткинський район 
Чапліївська сільська рада 18 37,87387 5925387300:02:002:0601   

Клишківська сільська рада 2 4,9047 5925383000:02:001:0506   

7 Краснопільський район 

Покровська сільська рада 2 3,0000 не визначено 5922384200:04:005 

Мезенівська сільська рада 3 6,0000 не визначено 5922382900:07:002 

Мезенівська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5922382900:07:003 

Миропільська сільська рада 1 1,0000 не визначено 5922385800:06:002 

Миропільська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5922385800:06:001 

Миропільська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5922385800:06:005 

Грабовська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5922381200:04:002 

Ряснянська сільська рада 1 2,0000 не визначено 5922385000:05:001 

8 Путивльський район 

Яцинська сільська рада 12 25,0000 не визначено 5923888400:05:002 

Яцинська сільська рада 5 9,0900 не визначено 5923888400:05:002 

Чорнобривкинська сільська рада 4 8,3000 не визначено 5923888100:07:002 

Сафонівська сільська рада 5 9,6100 не визначено 5923883800:08:000 

Сафонівська сільська рада 4 7,4000 не визначено 5923883800:08:000 

Зінівська сільська рада 8 16,2000 не визначено 5923882800:04:003 

Октябрська сільська рада 3 6,5000 не визначено 5923886700:04:002 

Чорнобривкинська сільська рада 1 1,9600 не визначено 5923888100:07:002 

Всього 259 521,3876     

 

 

 

 

 

 

 



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

ради Сумської області 
 

  
 

                Зарезервована земельна ділянка 

7,28035 га – сіножаті 

3 ділянки 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Есманьської селищної 

ради Глухівського району Сумської області 

 
 Зарезервована земельна ділянка 

 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Білогривської сільської 

ради Кролевецького району Сумської області 

 
 

 Зарезервована земельна ділянка 

12,77968 га  

6 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у ІІI 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 ІІI 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 ІІI кварталі 2018 року на території Жихівської сільської 

ради  Середино-Будського району Сумської області 

 
 

 

                     Зарезервована земельна ділянка 



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

ради Ямпільського району Сумської області 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

14,000 га  

7 ділянок 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Антонівської сільської 

ради Ямпільського району Сумської області 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

20,000 га  

10 ділянок 



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

ради Ямпільського району Сумської області 

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

 

   

40,000 га  

20 ділянок 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Усоцької сільської ради 

Ямпільського району Сумської області  

 

 
        

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

 

36,35 га  

18 ділянок 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Марчихинобудської 

сільської ради Ямпільського району Сумської області  

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

 

20,00 га  

10 ділянок 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Княжицької сільської 

ради Ямпільського району Сумської області   

 

 
  

 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

30,50 га  

15 ділянок 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Марчихинобудської 

сільської ради Ямпільського району Сумської області   
 

 
  

 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

14,00 га  

14 ділянок 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Микитівської сільської 

ради Ямпільського району Сумської області   
 

 
  

 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

21,8975 га  

11 ділянок 



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

ради Шосткинського району Сумської області   

 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

 

37,87387 га  

18 ділянок 



Земельна ділянка яка пропонується для передачі у власність у ІІІ кварталі 2018 року на території Клишківської сільської 

ради Шосткинського району Сумської області   
 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

 

 

4,9047 га  

2 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Мезенівської сільської 

ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Мезенівської сільської 

ради Краснопільського району Сумської області 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Миропільської 

сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Ряснянської сільської 

ради Краснопільського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Миропільської 

сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Миропільської 

сільської ради Краснопільського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Грабовської сільської 

ради Краснопільського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 



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

ради Краснопільського району Сумської області 

 
                Зарезервована земельна ділянка 
 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Яцинської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 
 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

 

 

 

25,0 га - рілля 

12 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Сафонівської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

7,4 га - рілля 

4 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Сафонівської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 

 
 

 

                Зарезервована земельна ділянка 

9,61 га - рілля 

5 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Октябрської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 
 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

6,5 га - рілля 

3 ділянки 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Чорнобривкинської 

сільської ради Путивльського району Сумської області 
 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

1,96 га - рілля 

1 ділянка 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Яцинської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 
 

 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

 

 

9,09 га - рілля 

5 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Зінівської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 
 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 
 

 

 

 

16,2 га - рілля 

8 ділянок 



Земельна ділянка, яка пропонується для передачі у власність у III кварталі 2018 року на території Чорнобривківської 

сільської ради Путивльського району Сумської області 
 

 
 

                Зарезервована земельна ділянка 

8,3 га - рілля 

4 ділянок 


