
№ 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 6523586000:02:001:0317
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
48,0000 01.02 Для ведення фермерського господарства

державний акт постійного користування, IV-ХС 

007604  від 15.11.2000, №308
-

2 6523586000:02:001:0015
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
8,9600 01.02 Для ведення фермерського господарства - -

3 6523586000:02:001:0857
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
16,1600 01.02 Для ведення фермерського господарства

державний акт постійного користування IV-ХС 

010816 від 12.03.1993
-

4 6523586000:02:001:0822
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
2,3000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

- -

5 6523586000:02:001:0821
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
2,9600

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

- -

6 6523586000:02:001:0823
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
12,4000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

- -

7 6523586000:02:001:0833
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
0,4000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

- -

8 6523586000:02:001:0836
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
4,8000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

- -

9 6523586000:02:001:0755
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
0,2398 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби - -

10 6523586000:02:001:0828
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
13,3321

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

- -

11 6523586000:04:015:0007
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
2,6536 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства

договір оренди №№040872400001  від 

15.01.2008
-

12 6523586000:02:001:0474
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
10,7002 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби - -

13 6523586000:02:001:0615
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
13,6090 01.02 Для ведення фермерського господарства

державний акт постійного користування, ІІІ-ХС 

006914   від 09.01.2001, №112
-

14 6523586000:02:001:0110
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

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

15 6523586000:02:001:0265
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
0,5000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

16 6523586000:02:001:0264
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
0,5000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

17 6523586000:02:001:0266
 Херсонська область Каховський район Чорнянська 

сільська рада
0,5000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства - -

18 6523583600:06:022:0001
Херсонська область Каховський район 

Новокам'янська сільська рада 
66,8546

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
договір оренди від 28.03.18 -

19 6523583600:06:023:0002
Херсонська область Каховський район 

Новокам'янська сільська рада 
67,2322

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
договір оренди 28.03.18, ФГ"Алєанд" -

20 6523583600:07:002:0006
Херсонська область Каховський район 

Новокам'янська сільська рада 
29,1113

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
договір оренди №040872400004 від 19.03.2008 -

21 6523583600:02:001:0009
Херсонська область Каховський район 

Новокам'янська сільська рада 
69,7001 01.02 Для ведення фермерського господарства договір оренди від 19.04.2018 -

22 6523583600:07:005:0001
Херсонська область Каховський район 

Новокам'янська сільська рада 
82,0003 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби договір оренди №  від 12.05.15, СФГ "Нарцис" -

Додаток   до  Акта



23 6523583600:02:001:0102
Херсонська область Каховський район 

Новокам'янська сільська рада 
0,9650

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

-

01.05 Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

24 6523583600:02:001:0073
Херсонська область Каховський район 

Новокам'янська сільська рада 
3,5701

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

-

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

25 6523586000:02:001:0840
Херсонська область, Каховський район, Чорнянська 

сільська рада
7,9196

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
договір оренди від 16.11.2020 -

26 6523583600:02:001:0100
Херсонська область, Каховський район, 

Новокам'янська сільська рада, 37/2
28,4000

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

договір оренди від 28.08.2020 Приватне 

підприємство"ФАВОРІТ-ІІІ"
-

27 6523583600:02:001:0101
Херсонська область, Каховський район, 

Новокам'янська сільська рада, вулиця 2
3,1537

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

договір оренди від 31.08.2020 Фермерське 

господарство"НАРЦИС"
-

Всього 498,9216

Начальник Головного Управління   Держгеокадастру                                                                                                                                                                            

у Херсонській області                                                                                                         

____________________    Олександр ПАЛИВОДА

Таврійський міський голова 

______________   Микола РІЗАК


