
Додаток  до Акта

№ з/п
Кадастровий номер земельної 

ділянки

Місце розташування земельної ділянки (область, 

район, рада)
Площа (га) Цільове призначення земельної ділянки (код, назва)

Відомості про обтяження речових 

прав на земельну ділянку (в т.ч. 

оренда, пост. користування, кому 

надано, реквізити документа)

Відомості про обмеження у використанні земельної 

ділянки (код, назва)

1 2 3 4 5 6 7

1 6520686700:03:001:0105
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

2 6520686700:03:001:0106
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
4,0948 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

3 6520686700:03:001:0107
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - --

4 6520686700:03:001:0108
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

5 6520686700:03:001:0109
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
4,1003 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

6 6520686700:03:001:0110
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
1,4574 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

7 6520686700:03:001:0111
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
14,6371

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

8 6520686700:03:001:0112
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
67,2406

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

9 6520686700:03:001:0095
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
1,3740 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

10 6520686700:03:001:0096
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
0,6274 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

11 6520686700:03:001:0097
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
2,7999 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

12 6520686700:03:001:0098
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
1,9984 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

13 6520686700:03:001:0099
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
4,0001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

14 6520686700:03:001:0100
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
3,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

15 6520686700:03:001:0101
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
2,8000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

16 6520686700:03:001:0102
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
38,5971 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

17 6520686700:03:001:0103
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

18 6520686700:03:001:0104
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
8,8001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -



19 6520686700:03:045:0005
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
2,3289

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 

господарства

договір оренди землі №4АА002128-

040671500047 від 01.12.2006 року 

ТОВ "ЮТС-АГРОПРОДУКТ"

-

20 6520686700:03:046:0009
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
0,6306 01.02 Для ведення фермерського господарства

договір оренди землі 

№652060004001506 від 03.04.2012 

року Фермерське господарство 

"Ботаніка степова"

-

21 6520686700:03:046:0008
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
0,2121 01.02 Для ведення фермерського господарства

договір оренди землі 

№652060004001506 від 03.04.2012 

року Фермерське господарство 

"Ботаніка степова"

-

22 6520686700:03:001:0003
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
4,1746 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

договір оренди землі № б/н від 

06.01.2016 року Товариство з 

обмеженою відповідальністю 

"ЮГТРАНЗИТСЕРВІС-

АГРОПРОДУКТ"

-

23 6520686700:03:005:0300
Херсонська область, Бериславський район, 

Степнянська сільська рада
10,0006 01.02 Для ведення фермерського господарства договір оренди -

24 6520683600:02:001:0098
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
5,3818

17.00 Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої 

влади або органами місцевого самоврядування у процесі 

приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному 

користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)

- -

25 6520683600:02:001:0099
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
3,9520 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

26 6520683600:02:001:0100
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

27 6520683600:02:001:0101
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

28 6520683600:02:001:0102
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,6001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

29 6520683600:02:001:0103
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,9998 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

30 6520683600:02:001:0105
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

31 6520683600:02:001:0107
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
3,9999 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

32 6520683600:02:001:0108
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0004 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

33 6520683600:02:001:0109
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

34 6520683600:02:001:0110
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0003 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

35 6520683600:02:001:0111
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0015 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - --

36 6520683600:02:001:0112
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,1123 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

37 6520683600:02:001:0113
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,9999 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

38 6520683600:02:001:0114
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -



39 6520683600:02:001:0116
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,6019 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

40 6520683600:02:001:0120
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

41 6520683600:02:001:0121
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,3996 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

42 6520683600:02:001:0122
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

43 6520683600:02:001:0123
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

44 6520683600:02:001:0124
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

45 6520683600:02:001:0125
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,9412 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

46 6520683600:02:001:0127
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,9999 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

47 6520683600:02:001:0132
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

48 6520683600:02:001:0133
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
4,6020

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

49 6520683600:02:001:0134
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,5027

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

50 6520683600:02:001:0135
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
4,0003

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

51 6520683600:02:001:0136
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,7364

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

52 6520683600:02:001:0137
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,7645

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

53 6520683600:02:001:0138
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
4,8320

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

54 6520683600:02:001:0139
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
4,7384

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

55 6520683600:02:001:0140
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
41,7967

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

56 6520683600:02:001:0141
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,3985 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

57 6520683600:02:001:0142
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,6013 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

58 6520683600:02:001:0143
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
5,9956

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

59 6520683600:02:001:0144
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,1966

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

60 6520683600:02:001:0145
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,0866 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

61 6520683600:02:001:0146
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

62 6520683600:02:001:0147
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -



63 6520683600:02:001:0148
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,8648

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) 

- -

64 6520683600:02:001:0150
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,7914 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

65 6520683600:02:001:0151
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
4,0004 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

66 6520683600:02:001:0152
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,9969 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

67 6520683600:02:001:0153
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,9975

17.00 Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої 

влади або органами місцевого самоврядування у процесі 

приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному 

користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)

- -

68 6520683600:02:017:0001
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
4,3363

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 

господарства

договір оренди землі №4АА002124-

040971500004 від 18.09.2009 року 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Югтранзитсервіс-

Агропродукт"

-

69 6520683600:02:001:0052
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
96,6546 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

договір оренди землі №4АА002124-

040671500003 від 17.04.2006 
-

70 6520683600:02:001:0091
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою 

27.11.1998 ІІ-ХС 006237 

-

71 6520683600:02:001:0092
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою 

01.03.1994 ХС -І 

--

72 6520683600:02:001:0171
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

73 6520683600:02:001:0159
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,4022 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

74 6520683600:02:001:0085
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

75 6520683600:02:001:0083
Херсонська область, Бериславський район, Максима-

Горьківська сільська рада
1,4000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

75 Всього 439,7605 -

Начальник Головного Управління   Держгеокадастру                                                                                         

у Херсонській області                                                                                                         

____________________Олександр ПАЛИВОДА _______________________Олександр ШАКУРОВ

Сільський голова Новорайської сільської ради


