
ДЕ РЖГЕОК АДАСТР 
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

Н А К А З

м. Суми
9  3. {Л:

• Про передачу земельних 
ділянок державної власності 
у комунальну власність

Відповідно до статей 15і, 117, 122 Земельного кодексу України, Указу 
Президента України від 15.10.2020 № 449/2020 «Про деякі заходи щодо 
прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 «Деякі заходи щодо 
прискорення реформ у сфері земельних відносин», наказу Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2020 № 485 
«Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності до комунальної власності», керуючись 
Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Сумській області, 
затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308 (у редакції 
наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 № 53),

НАКАЗУЮ:

1. Передати Великописарівській селищній раді Охтирського району 
(Великописарівського району) Сумської області у комунальну власність 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 
загальною площею 1663,9449 га, які розташовані за межами населених 
пунктів на території Великописарівської об’єднаної територіальної громади 
Охтирського району (Великописарівського' району) згідно з актом 
приймання-передачі.

2. Право власності на земельні ділянки виникає з моменту державної 
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Контроль за виконанням ^шаю за собою.

Начальник Євген ГРИЦИК

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

12-ОТГ від 03.12.2020



Акт приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського  
призначення із державної у комунальну власність

РЗ, /о<?. місто Суми

1. Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 
відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Сумській 
області від рг. и .  ЛоЯО  № Оу~р передає із державної
власності, а Великописарівська селищна рада Охтирського району 
(Великописарівського району) Сумської області приймає у комунальну 
власність Великогшсарівської об’єднаної територіальної громади 
Охтирського району (Великописарівського району) Сумської області 
земельні ділянки згідно з додатком.

2. Цей Акт разом із вказаним наказом є підставою для державної 
реєстрації права, на вказані у додатку земельні ділянки, комунальної 
власності Великописарівської селищної ради Охтирського району 
(Великописарівського району) Сумської області.

Начальник Головного 
у п равл со кадастру

Голова Вел и кописарі вс ької 
селищної-ради Охтирського району 
(Вел и ко п и с а р і вс ь ко го району) 
Сумської області

БІРЮКОВА

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

12-ОТГ від 03.12.2020



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

Додаток до Акту від 1>3 .

№ з/п Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце розташування 
земельної ділянки Площа,

га
Цільове призначення

Відомості про 
обтяження речових 

прав на земельну 
ділянку

Відомості про 
обмеження у 
використанні 

земельної ділянки

1 5921283200:04:002:1044

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(П ож нянська сільська 
рада)

3,3560

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

2 5921283200:04:004:0518

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(П ож нянська сільська 
рада)

0,5215

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

о 5921286300:09:005:0101

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Ямненська 

сільська рада)

8,6734

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

05.02 П рибережна 
захисна смуга вздовж 
річок, навколо водойм 
та на островах 1,1787 

га

4 5921286300:09:005:0102

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Я мненська 

сільська рада)

16,1494

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

05.02 П рибереж на 
захисна смуга вздовж 
річок, навколо водойм 
та на островах 16,1494 

га



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

5 5921286300:10:003:0160

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Я мненська 

сільська рада)

7,6965

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи ю ридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

6 5921255100:11:003:0280

С умська область, 
Охтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада

5,7970

01.04 Для ведення 
підсобного 

сільського господарства
У постійному 

користуванні громадян
Не зареєстровані

7 5921255100:11:003:0290

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада

0,8000

01.03 Для ведення 
особистого селянського 

господарства
У постійному 

користуванні громадян
Не зареєстровані

8 5921255100:08:005:0069

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада

20,9105

01.04 Для ведення 
підсобного 

сільського господарства
У постійному 

користуванні громадян
Не зареєстровані

«

9 5921255100:11:003:0186

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район),

Вел и коп исарі вська 
селищ на рада

20,0000
01.02. Д ля ведення 

ф ермерського господарства

У постійному 
користуванні гр. Коноза 

С ергіяА н дрій ови ча, 
держ авний акт А 006311 

від 20.10.1992 р.

Не зареєстровані

і



10 5921255100:08:001:0034

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район),

Вел и коп исарі вська 
селищ на рада

87,5492

01.02 Д ля ведення 
ф ермерського господарства

В оренді гр. Головченко 
В олодимир М иколайович, 

договір укладено з ГУ , 
термін д ії до 19.09.2028 р., 
№  7052689 від 19.09.2014 

Р-

01.05 охоронна зона 
навколо (вздовж) 

о б ’єкта енергетичної 
системи 0,1057 га

11 5921255100:08:002:0071

С умська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада

17,8492
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

В оренді гр. Головченко 
В олодимир М иколайович, 

договір укладено з ГУ , 
термін д ії до 11.06.2029 р 

№ 2 1 9 9 7 3 9 2  від 11.06.2015 

Р-

О хоронна зона навколо 
об 'єкта культурної 

спадщ ини 8,3182 га

12 5921255100:08:011:0045

С умська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
■ район), 

В еликописарівська 
селищ на рада

2,9775

01.01. Для ведення 
товарного 

с і л ьс ь ко гос подарс ь кого 
виробництва

В оренді Ф Г «Світанок» 
договір укладено з ГУ , 

термін д ії 7 років, №  
21004068 від 17.08.2017 

Р-

Не зареєстровані

13 5921280500:12:001:0480

'Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(В ільненська сільська 
рада)

31,4513
01.02. Для ведення 

фермерського господарства

У постійному 
користуванні Ф/г 

"Колос", держ авний акт №  
0064480 від 26.02.1992 р.

Не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

14 5921280500:13:001:0014

С умська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(В ільненська сільська 
рада)

30,1000
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

У постійному 
користуванні Ф/г 

Ж ерьобкіна М иколи 
Ф ед о р о ви ч а , держ авний 

акт СМ №  01528 від 
07.09.1998 р.

Не зареєстровані

15 5921283600:08:003:0565

С умська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

3,4000
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

У постійному 
користуванні Ж ерьобкіна 

М иколи Ф ед о р о ви ч а , 
держ авний акт СМ №  
01528 від 07.09.1998 р.

Не зареєстровані

16 5921281300:14:003:0130

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д м итрівська сільська 
рада)

25,6000
01.02. Для ведення 

фермерського господарства

У постійному 
користуванні М ороз 

А натолій М ихайлович , 
держ авний акт СМ №  
00048 від 18.08.1994 р.

01.05 охоронна зона 
навколо (вздовж) 

о б ’єкта енергетичної 
системи 0,4174 га 

П рибереж на захисна 
смуга вздовж річок, 

навколо водойм та на 
островах 0,2825 га

17 5921281300:14:005:0178

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район),

Вел и кописарі вська 
селищ на рада 

(Д м итрівська сільська 
рада)

34,2555
01.02. Для ведення 

фермерського господарства

В оренді гр. Кручак Петро 
Петрович, договір оренди 

землі укладено з ГУ , 
термін д ії 14 років №  

26880695 від 08.12.2015 р.

Не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

18 5921281300:15:004:0001

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

47,3225
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

В оренді Ф Г «Братениця», 
договір оренди землі 

укладено з ГУ , термін дії 
7 років №  7729514 від 

18.1 1.2014р.

Не зареєстровані

19 5921281300:15:004:0002

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

10,8101
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

В оренді ФГ 
«Братениця»договір 

оренди землі укладено з 
ГУ , термін д ії 7 років, №  
7730335 від 18.11.2014 р.

Не зареєстровані

20 5921281300:15:004:0003

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

9 2222
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

В оренді Ф Г «Братениця» 
договір оренди землі 

укладено з ГУ , термін дії 
7 років, №  7727434 від 

18.11.2014р.

Не зареєстровані

21 5921281300:15:004:0202

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

30.0000
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

В оренді гр. Кручак Петро 
Петрович укладено з ГУ , 

термін д ії 14 років, №  
26880656 від 08.12.2015 р.

♦

Не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

22 5921281300:14:004:0162

С умська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

45,1807

01.01. Для ведення 
товарного 

сільськогосп одарс ько го 
виробництва

В оренді Ф Г ім. 
Ш евченка, укладено з 

РДА , термін д ії 10 років 
№  041062800736 
від 14.12.2010 р.

Не зареєстровані

23 5921281300:13:002:0040

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

61,0746

01.01. Для ведення 
товарного 

сільськогосп одарс ько го 
виробництва

В оренді ПСП 
"Д руж ба"договір оренди 

землі укладено з ГУ., 
термін д ії до  05.02.2036 р. 
№  8861092 від 25.02.2015 

Р

Не зареєстровані

24 5921281700:11:008:0297

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Тарасівська 

сільська рада)

19,91 18
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

У постійному 
користуванні гр. Панова 

М иколи Івановича 
держ авний акт на право 
постійного користування 

серія СМ  №  00032 від 
08.06.1994 р.

Не зареєстровані

25 5921281700:11:006:0102

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

27,4985
01.02. Для ведення 

фермерського господарства

У постійному 
користуванні гр. Іншина 

М ихайла Я к о в и ч а , 
держ авний акт на право 
постійного користування 

серія №  006317 від 
20.02.1993 р

«

О хоронна зона навколо 
(вздовж ) об'єкта 

енергетичної системи 
0.8572 гектарів

*



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

26 5921281700:13:003:0003

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

15,2750

01.02 Для ведення 
ф ермерського господарства

В оренді гр. С ірий 
А натолій Володимирович 

договір оренди землі 
укладено з ГУ,, термін дії 

7 років, №  7184800 від 
01.10.2014 р.

Не зареєстровані

27 5921283600:08:003:0131

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

31,2446
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

В оренді ФОП "Ш ашков 
Геннадій О лександрович", 

договір  оренди землі 
укладено з ГУ , термін д ії 

7 років,
№  27667585 від 

23.08.2018 р

Не зареєстровані

28 5921283600:09:008:0144

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

16,0000

01.01. Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

В оренді Ф Г "Кручак", 
договір  оренди землі 

укладено з ГУ , термін дії 
7 років, №  26828542 від 

21.03.2019 р.

Не зареєстровані

29 5921284000*09:001:0067

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

28,4273
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

У постійному 
користуванні гр. Лиски 

О лександра Григоровича, 
держ авний акт на право 
постійного користування 

СМ  №  00054 від 
05.02.1996 р.

01.05 охоронна зона 
навколо (вздовж ) 

о б ’єкта енергетичної 
системи 0,6077 га



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

ЗО 5921284000:09:006:0243

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

40,0000
01.02. Для ведення 

фермерського господарства

У постійному 
користуванні гр. А лієва 

Сльмар М овсун огли , 
держ авний акт на право 
постійного користування 

СМ  №  00499 від 
23.05.1994 р.

Не зареєстровані

31 5921284000:09:006:0253

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

5,7588
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

У постійному . 
користуванні гр. А лієва 

Сльмар Мовсун огли, 
держ авний акт на право 
постійного користування 

СМ №  00499 від 
23.05.1994 р.

05.01 В одоохоронна 
зона 5,7588 га

32 5921284000:08:002:0055

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

50,3000

01.01. Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

В оренді ФОП Вороненко 
О лег М иколайович 

договір  оренди землі 
укладено з РДА , термін 

д ії 15 років, №  
592120004000406 
від 14.11.2011 р.

Не зареєстровані

«

5921284000:09:006:0001

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

111.6508

01.01. Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

В оренді ПП «Ера» 
договір оренди землі 

укладено з РДА 
продовж ено ГУ , термін 

д ії 12 років, № 210749 від 
07.02.2013 р.

Не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

34 5921284000:09:006:0047

С умська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

53,5514
Для ведення товарного 
сільськогосп одаре ь кого 

виробництва

В оренді ПП «Ера» 
договір оренди землі 

укладено з РДА 
продовж ено ГУ , термін 

д ії 10 років, № 
040962810113 

від 30.12.2008 р.

Не зареєстровані

35 5921284000:09:006:0048

С умська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

47,1179
Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва

В оренді ПП «Ера» 
договір оренди землі 

укладено з РДА 
продовж ено Г У , термін 

д ії 10 років, №  
040962810113 від 

30.12.2008 р.

Не зареєстровані

36 5921285200:11:007:0738

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Тарасівська 

сільська рада)

13,4250
01.02. Для ведення 

ф ермерського господарства

У постійному 
користуванні гр. Токарева 

М иколи В аси льови ча , 
держ авний акт на право 
постійного користування 

СМ 00036 від 12.07.2001 р

Не зареєстровані

37 5921285200:11:010:0100

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район),

Вел и коп и cap і вс ька 
селищ на рада (Тарасівська 

сільська рада)

86,6874

01.01. Для ведення 
товарного 

сільськогосп одарс ь ко го 
виробництва

В оренді ТОВ "Компанія 
"Суми-А гро" договір 

оренди землі укладено з 
ГУ , термін д ії 7 років, №  
30927857 від 26.03.2019 

Р-

4
01.05 охоронна зона 

навколо (вздовж) 
о б ’єкта енергетичної 

системи 1,57 га, 
О хоронна зона навколо 

(вздовж ) об'єкта 
енергетичної системи 

0.5535 гектарів

*



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

38 5921285200:11:006:0418

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район),

Вел икоп исарі вська 
селищ на рада (Тарасівська 

сільська рада)

17,3583

01.01. Д ля ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

В оренді ПП «Тарасівка- 
99» договір оренди землі 

укладено з РДА 
продовж ено ГУ , термін 

д ії 10 років, №  
040962801007 від 

30.12.2009 р.

Не зареєстровані

39 5921285200:11:006:0465

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Тарасівська 

сільська рада)

8,6168

01.01. Д ля ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

В оренді ПП «Тарасівка- 
99» договір оренди землі 

укладено з РДА 
продовж ено ГУ , термін 

д ії 10 років, №  
040962801007 від 

30.12.2009 р.

01.05 охоронна зона 
навколо (вздовж) 

о б ’єкта енергетичної 
системи 0,36 га

40 5921286300:09:006:0102

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Ямненська 

сільська рада)

0,5952

01.01. Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

Відсутні Не зареєстрован і

41 5921255100:11:002:0169

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район),

Вели кописарівська 
селищ на рада

8,0000

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

4

Не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

З

42 5921280500:13:002:0560

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(В ільненська сільська 
рада)

6,0944

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 6,0944 га

43 5921281300:14:001:0127

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

5,8369

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 5,8369 га

44 5921281300:14:003:0132

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
.селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

24,7905

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 24,7905 га

45 5921281300:14:003:0133

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

25,9875

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

4

05.01 Водоохоронна 
зона 25,9875 га



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

46 5921281300:14:005:0222

С умська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д м итрівська сільська 
рада)

8,5801

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

«

05.01 В одоохоронна 
зона 8,5801 га

47 5921281300:15:003:0572

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д м итрівська сільська 
рада)

1,6250

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

48 5921281300:15:003:0588

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

4,4854

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 4,4854 га

49 5921281300:15:003:0589

Сумська область, 
Охтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

18.6597

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 18,6597 га



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

50 5921281300:15:003:0590

Сумська область, 
О хтирський район 

(Вел и коп исарі вськи й 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

2,5782

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

•

05.01 В одоохоронна 
зона 2,5782 га

51 5921281300:15:003:0592

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

2,8430

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

52 5921281300:15:004:0041

С умська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Дмитрівська сільська 
рада)

5,6495

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 5,6495 га

53 5921281300:15:004:0042

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Д митрівська сільська 
рада)

2,0494

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 2,0494 га

І



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

54 5921281300:15:004:0045

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Д м итрівська сільська 
рада)

2.6400

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

%

05.01 В одоохоронна 
зона 2,6400 га

55 5921281700:11:005:0246

С ум ська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

27,6220

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 27,6220 га

56 5921281700:12:008:0202

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

31,4238

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

57 5921281700:13:001:0048

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

5,7748

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ від 
03.12.2020

58 5921281700:13:001:0049

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

3,0529

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 3,0529 га

59 5921281700:13:002:0068

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

52,1106

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам )

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 52,1106 га

60 5921281700:13:002:0070

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

23,8159

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 23,8159 га

61 5921281700:13:003:0011

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (Д обрянська 

сільська рада)

133,0591

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

«

05.01 Водоохоронна 
зона 133,0591га

і



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

62 5921283200:04:001:0217

С ум ська область, 
Охтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(П ож нянська сільська 
рада)

12,2465

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 12,2465 га

63 5921283200:04:001:1046

Сумська область, 
Охтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(П ож нянська сільська 
рада)

15,3934

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

64 5921283200:04:004:0517

С ум ська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(П ож нянська сільська 
рада)

0,5763

16.00 Землі запасу(зем ельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам )

Відсутні Не зареєстровані

65 5921283600:08:002:0084

Сумська область,
• О хтирський район 
(В еликописарівський 

район), 
В еликописарівська 

селищ на рада (П опівська 
сільська рада)

16.6480

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні

4

05.01 Водоохоронна 
зона 16,648 га

66 5921283600:08:003:0563

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

18,8976

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 18,8976 га



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

67 5921283600:08:004:0389

С умська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

3,5000

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи ю ридичним 

особам)

Відсутні
•

Не зареєстровані

68 5921283600:09:006:0869

Сумська область, 
Охтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

5,7230

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

69 5921283600:09:007:0034

С умська область, 
Охтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

1,7950

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 1,7950 га

70 5921283600:09:008:0168

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

•Великописарівська 
селищ на рада (П опівська 

сільська рада)

24,5781

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 24,5781 га
4

71 5921284000:09:003:0172

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

6,8945

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ від 
03.12.2020

72 5921284000:09:003:0173

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

1,0291

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 1,0291 га

73 5921284000:09:006:0249

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

В еликописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

6,0282

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 6,0282 га

74 5921284000:09:006:0250

Сумська область, 
О хтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

15,9851

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 Водоохоронна 

зона 15,9851 га

75 5921284000:09:006:0254

•Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район),

Вел и коп исарі вська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

6,8536

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 6,8536 га



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ 
від 

03.12.2020

76 5921284000:09:006:0252

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район).

Вел и коп исарі вська 
селищ на рада 

(Розсош івська сільська 
рада)

2.4692

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні
05.01 В одоохоронна 

зона 2,4692 га

77 5921285200:11:001:0075

Сумська область, 
Великописарівський 
район, Тарасівська 

сільська рада

1,0146

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

78 5921285200:11:007:0817

Сумська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Тарасівська 

сільська рада)

2,9399

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані

79 5921286300:09:001:0100

Сумська область, 
Охтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Ямненська 

сільська пала)

12.4245

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

Відсутні Не зареєстровані «

80 5921286300:09:006:0003

С умська область, 
Охтирський район 

(Великописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Ямненська 

сільська рада)

2,0359

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

відсутні не зареєстровані



ГУ 
ДЕРЖ

ГЕОКАДАСТРУ 
У 

СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

12-ОТГ від 
03.12.2020

81 5921286300:11:001:0270

Сумська область, 
О хтирський район 

(В еликописарівський 
район), 

Великописарівська 
селищ на рада (Я мненська 

сільська рада)

16,1178

16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кож ної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам)

відсутні
В одоохоронна зона, 

16,1178 га

^ещіТвОДЕЗ//^^ 1663,9449

Начальн

Держга

Голова Великописарівської селищної ради

Охтирсько?т> району (Великописарівського району) Сумської

Є > єе ||'Р И Ц И К  
■?//

* /

дйі^щмила БІРЮ КОВА
• ^  ^  (5>\

і


