
№ 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 6522381500:07:002:0001
Херсонська область, Голопристанський 

район, Геройська сільська рада
133,4174

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди № 

040472100936 від 

18.11.2004  ТОВ 

"Славутич"

-

2 6522381500:07:002:0002
Херсонська область, Голопристанський 

район, Геройська сільська рада
9,8875

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди № 

040472100936 від 

08.11.2004  ТОВ 

"Славутич" 

05.03. Прибережна 

захисна смуга вздовж 

морів. морських заток і 

лиманів та на островах у 

внутрішніх морських 

водах

3 6522381500:07:002:0003
Херсонська область, Голопристанський 

район, Геройська сільська рада
7,1785

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди № 

040472100936 від 

08.11.2004  ТОВ 

"Славутич"

05.03. Прибережна 

захисна смуга вздовж 

морів. морських заток і 

лиманів та на островах у 

внутрішніх морських 

водах

4 6522381500:07:002:0004
Херсонська область, Голопристанський 

район, Геройська сільська рада
89,5157

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди № 

040472100936 від 

08.11.2004  ТОВ 

"Славутич" 

-

Додаток   до  Акта

https://nks.dzk.gov.ua/ex/parcels?cad_num=6521255100:02:001:0933
https://nks.dzk.gov.ua/ex/parcels?cad_num=6521255100:02:001:0933
https://nks.dzk.gov.ua/ex/parcels?cad_num=6521255100:02:001:0933
https://nks.dzk.gov.ua/ex/parcels?cad_num=6521255100:02:001:0933


5 6522381500:03:002:0001
Херсонська область, Голопристанський 

район, Геройська сільська рада
216,9125

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди  № 

040472100942 від 

18.11.2004 ТОВ "Тендра - 

Рід"

-

6 6522381500:03:002:0002
Херсонська область, Голопристанський 

район, Геройська сільська рада
139,0773

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди  № 

040472100942 від 

18.11.2004 ТОВ "Тендра - 

Рід"

-

7 6522383400:04:001:0005
Херсонська область, Голопристанський 

район, Краснознам'янська сільська рада
130,8873

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

Договір оренди,  Витяг 

РРП  від 03.02.2020  

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"Біомас Реньювабл 

енерджі плант"

-

8 6522383400:04:001:1040
Херсонська область, Голопристанський 

район, Краснознам'янська сільська рада
58,4799

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

Договір оренди,  Витяг 

РРП  від 03.02.2020  
-

9 6522383400:04:001:0173
Херсонська область, Голопристанський 

район, Олександрівська сільська рада
51,0000

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

Державний акт 

постійного користування   

ХС  від 21.12.1992,   № 

60,  витяг РПП 12.12.2017  

№  23936453 

-

10 6522383400:04:001:0015
Херсонська область, Голопристанський 

район, Краснознам'янська сільська рада
93,9535

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

Договір оренди,  Витяг 

РРП  від 07.06.2017  

Селянське фермерське 

господарство "Зоря"

-

11 6522383400:08:012:0001
Херсонська область, Голопристанський 

район, Краснознам'янська сільська рада
19,2675 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби

Договір оренди,  Витяг 

РРП  від 22.09.2016  
-

https://nks.dzk.gov.ua/ex/parcels?cad_num=6521255100:02:001:0933
https://nks.dzk.gov.ua/ex/parcels?cad_num=6521255100:02:001:0933


12 6522384500:19:001:0013

Херсонська область, Голопристанський 

район, Рибальчеська сільська рада сільська 

рада

155,3596
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди витяг РРП 

від 21.05.2020 ПП 

"Зелений світ-2"

-

13 6522384500:06:001:0001

Херсонська область, Голопристанський 

район, Рибальчеська сільська рада сільська 

рада

121,8464 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби

договір оренди 

Голопристанська района 

громадська організація 

власників худоби 

"Вяземське" 

01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

14 6522384500:09:003:0003

Херсонська область, Голопристанський 

район, Рибальчеська сільська рада сільська 

рада

62,5106 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби - -

15 6522384500:05:001:0001

Херсонська область, Голопристанський 

район, Рибальчеська сільська рада сільська 

рада

214,7712 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби - -

16 6522384500:04:001:0085

Херсонська область, Голопристанський 

район, Рибальчеська сільська рада сільська 

рада

119,7900
01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди витяг РРП 

від 24.06.2020 ПП 

"Зелений Світ-2"

01.03 Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

транспорту

17 6522384500:19:001:0010

Херсонська область, Голопристанський 

район, Рибальчеська сільська рада сільська 

рада

6,5118
01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди витяг РРП 

від 24.06.2020 ПП 

"Зелений Світ-2"

-

18 6522384500:19:001:0014

Херсонська область, Голопристанський 

район, Рибальчеська сільська рада сільська 

рада

681,5888
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди витяг РРП 

від 21.05.2020 ПП 

"Зелений Світ-2"

01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

19 6522386000:02:001:1316
Херсонська область, Голопристанський 

район, Чулаківська сільська рада
11,1000 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби

договір оренди витяг РРП 

від 14.04.2015 
-

https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522386000:02:001:1316


20 6522386000:11:016:0001
Херсонська область, Голопристанський 

район, Чулаківська сільська рада
2,3768

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

договір оренди витяг РРП 

від 14.03.2017 СТОВ 

"Голопристанська 

рибоводно меліоративна 

станція"

-

21 6522386000:11:016:0002
Херсонська область, Голопристанський 

район, Чулаківська сільська рада
0,4096

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

22 6522385000:06:001:0351
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
55,8746

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва
- -

23 6522385000:06:001:0692
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
26,3420

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди витяг РРП 

від 29.09.2016 ПП 

"Ааркада-Югстрой"

01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи

24 6522385000:06:001:0665
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
27,9000

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди витяг РРП 

від 29.09.2016 ПП 

"Ааркада-Югстрой"

-

25 6522385000:06:001:1008
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
0,0614

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва
- -

26 6522385000:06:001:1010
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
0,3290

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва
- -

27 6522385000:06:001:1245
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
10,0000

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

державний акт на право 

постійного користування  

IV-XC 003526 25.05.2001 

№ 469 витяг РРП від 

20.12.2019  

-

https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522386000:11:016:0001
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522386000:11:016:0002
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:0692
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:0692
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1008
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1010
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1245


28 6522385000:06:001:1131
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
30,0000

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

державний акт на право 

постійного користування  

витяг РРПвід 30.10.2019 

-

29 6522385000:06:001:1167
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
23,8003

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

державний акт на право 

постійного користування 

ІІ-ХС 009359 від 

19.06.1995

-

30 6522385000:06:001:1132
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
20,0000

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

державний акт на право 

постійного користування  

витяг РРП від 30.10.2019 

01.05.Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи

31 6522385000:06:001:1168
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
26,1995

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

державний акт на право 

постійного користування  

витяг РРП від 14.05.2019 

01.05.Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи

32 6522385000:06:001:0045
Херсонська область,Голопристанський 

район, с. Пам'ятне
2,6001

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

договір оренди витяг РРП 

від 26.03.2015  ФГ "Дана"

01.05.Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи

33 6522385000:06:001:0044
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада, вулиця Миру
2,6000

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

договір оренди витяг РРП 

від 26.03.2015  ФГ "Дана"

01.05.Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи

34 6522385000:06:001:0043
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада, вулиця Миру
0,4469

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

договір оренди витяг РРП 

від 26.03.2015  ФГ "Дана"
-

https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1131
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1167
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1131
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1168
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1168
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1168
https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6522385000:06:001:1168


35 6522385000:06:001:0995
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
19,0000

01.02 Для ведення фермерського 

господарства

державний акт на право 

постійного користування  

ІІ-ХС 008450 від 

22.09.1997

01.05.Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи

36 6522385000:06:001:0024
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
38,9767

01.02 Для ведення фермерського 

господарства 
-

 01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,5052 га    

37 6522385000:06:001:0119
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
18,8997

01.02 Для ведення фермерського 

господарства 

договір оренди від 

29.09.2016 ПП "АРКАДА-

ЮГСТРОЙ"

01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,1652 га

38 6522385000:06:001:0666
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
2,9343

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди від 

29.09.2016 ПП "АРКАДА-

ЮГСТРОЙ"

  01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,3938 га, 1,2916 га

39 6522385000:06:001:0668
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
0,9538

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди від 

29.09.2016   ПП 

"АРКАДА-ЮГСТРОЙ"

01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,9129 га

40 6522385000:06:001:0047
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
58,3674

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди ТОВ 

"НАУТІЛУС"від 

13.08.2020

01.05. Охоронна зона 

навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,3232 га, 1,7718

41 6522385000:06:001:1160
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
0,9400

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства

державний акт на право 

постійного користування 

Назаревич Галина 

Миколаївна І-ХС 010501 

15.08.2001

01.05.Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи



42 6522385000:06:001:0007
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
60,0052

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АГРАРНА КОМПАНІЯ 

"НАУТІЛУС" від 

13.08.2020

01.05.Охоронна зона 

навколо (вздовж)об'єкта 

енергетичної системи

43 6522385000:06:001:0048
Херсонська область,Голопристанський 

район, Садівська сільська рада
143,6416

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АГРАРНА КОМПАНІЯ 

"НАУТІЛУС" від 

13.08.2020

Право прокладення та 

експлуатації ліній 

електропередачі. зв'язку. 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

трубопроводів. інших 

лінійних комунікацій

Всього 2895,7144

Начальник Головного Управління   Держгеокадастру                                                                     

у Херсонській області                                                                                                         
Сільський голова Чулаківської сільської ради

____________________Олександр ПАЛИВОДА ______________Олександр МУСІЄНКО


