
№ 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 6525483500:03:001:0096

Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 1,9000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

 державний акт на 

постійне  користування 

-

2 6525483500:03:001:0231

Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 0,2000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- -

3

6525483500:03:001:0068 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,9000
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

 державний акт  на 

постійне користування 

ХС ХУІІІ від 14.09.1994

-

4

6525483500:03:001:0229 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,7000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- -

5

6525483500:03:001:0228 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,1465 16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

6

6525483500:03:001:0234 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,0000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- -

7

6525483500:03:001:0005 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,8000 01.02 Для ведення фермерського 

господарства

договір оренди від 

23.09.2014 

-

8

6525483500:03:001:0227 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,5000 16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

9

6525483500:03:001:0222 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,3275 16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

10

6525483500:03:001:0226 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

2,0000 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

11

6525483500:03:001:0232 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

2,0055 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

12

6525483500:03:001:0221 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,2619 16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

Додаток   до  Акта



13

6525483500:03:001:0233 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,9147 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

14

6525483500:03:001:0235 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

0,8111 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- -

15

6525483500:03:001:0022 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

3,2235 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

- -

16

6525483500:03:001:0018 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

6,6989 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

- -

17

6525483500:06:012:0001 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

50,0000 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди 

ТОВ"УКРАГРОСОЛІД 

ІНТЕРНЕШНЛ" від 

06.04.2017 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

18

6525483500:03:001:0195 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,7000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

державний акт на 

постійне користування І-

ХС №007459 від 

14.09.1994

-

19

6525483500:03:001:0196 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,7000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

 державний акт на 

постійне користування  

ХС -ХУІІІ від 16.09.1994

-

20

6525483500:03:001:0194 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,7000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

державний акт на 

постійне користування  І-

ХС №007460 від 

22.08.1997

-

21

6525483500:03:001:0193 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,7000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

  державний акт на 

постійне користування 

ХС-ХУІІІ від 16.09.1994

-

22

6525483500:03:001:0020 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

18,3237 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

- -

23

6525483500:03:001:0021 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

26,4250 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

- -

24
6525483500:03:001:0236 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

12,0890 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- -

25

6525483500:03:001:0225 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

3,2701 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

26

6525483500:03:001:0191 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,8800 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

державний акт на 

постійне користування  

ХС-ХУІІІ від 24.10.1994

-

27

6525483500:03:001:0224 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,6000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- -

28

6525483500:03:001:0223 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

4,4000 01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

- -

29

6525482000:02:001:0040 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

11,7230 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди ТОВ"АП 

ЗОРЯ-ЮГ" від 08.08.2016 

термін 7 років

-



30

6525455100:04:001:0683 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

1,0000

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства

 державний акт на 

постійне користування  І-

ХС №014905 від 

30..06.2000

-

31

6525480500:04:001:0054 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

370,9781 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

- -

32

6525483500:03:001:0019 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

105,6452 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

- -

33

6525480500:07:011:0001 Херсонська область, Чаплинський район, 

Чаплинська  селищна рада 

90,9991 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір  оренди ТОВ  

"БКСН - ІНВЕСТ"від 

12.12.2018 

-

33 Всього 728,5228

Начальник Головного Управління   Держгеокадастру                                                                     

у Херсонській області                                                                                                         
Селищний голова Чаплинської селищної ради

____________________Олександр ПАЛИВОДА ______________Олексій ФАУСТОВ


