
№ 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 6523287700:07:001:0557
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
10,8656

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

2 6523287700:07:001:0556
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
3,7943

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 

площею 1,2605

3 6523287700:07:001:0555
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
1,2008

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 

площею 0,5377

4 6523287700:07:001:0554
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
1,1948

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)

- -

5 6523287700:07:001:0558
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
0,9800

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)

-

01.05 Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,0440

Додаток   до  Акта



6 6523287700:07:001:0553
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
1,3589

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)

-

01.05 Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,4165

7 6523255400:02:001:0015
Херсонська область Каланчацький район 

Мирненська селищна рада 
14,2590

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

8 6523287700:07:001:0198

Херсонська область Каланчацький район 

Мирненська селищна рада 

(Червоночабанська сільська рада)

0,4000
01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства 

Державний акт на право 

постійного користування 

землею серія IІ-ХС 

013266, від 04.10.1996 

року № 16, користувач 

Брит Галина Луківна

-

9 6523287700:07:001:0188
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
0,4000

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства 

Державний акт на право 

постійного користування 

землею серія IІ-ХС 

013265, від 25.03.1996 

року № 15, користувач 

Дзяткевич Віктор 

Анатолійович

-

10 6523287700:07:001:0341

Херсонська область Каланчацький район 

Мирненська селищна рада ОТГ (колишня 

Червоночабанська сільська рада)

1,0000
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

Державний акт на право 

постійного користування 

землею серія IV-ХС 

002878, від 27.12.2001 

року № 116, користувач 

Лукяненко Надія 

Василівна

-

11 6523287700:07:001:0758
Херсонська область Каланчацький район 

Мирненська селищна рада 
3,0000

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)

-

01.03 Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

транспорту



12 6523287700:07:001:0759
Херсонська область Каланчацький район 

Мирненська селищна рада 
2,0590

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)

-

01.05 Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

13 6523287700:07:001:0152
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
5,5872

01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби
-

01.05 Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 1,1322

14 6523287700:07:001:0160
Херсонська область Каланчацький район 

Червоночабанська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

Державний акт на право 

постійного користування 

землею серія IІІ-ХС 

014920, від 27.12.2001 

року № 255

-

Всього 48,0996

Начальник Головного Управління   Держгеокадастру                                                                     

у Херсонській області                                                                                                         
Селищний голова Мирненської селищної ради 

____________________Олександр ПАЛИВОДА ______________Андрій СУЧОК


