
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 6525055700:02:001:0372
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
4,0001

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)

- -

2 6525055700:02:001:0373
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
47,2000 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ХС № 003421 

від 20.04.2000 № 44 

-

3 6525055700:02:001:0374
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
47,1904 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ХС № 003499 

від 02.07.2001 № 260 

-

4 6525055700:02:001:0375
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
10,1001 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ХС-ХVІІ від 

01.04.1994 № 160 

-

5 6525055700:02:001:0378
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
1,6999

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
- -

6 6525055700:02:001:0379
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
4,4715

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
- -

7 6525055700:02:001:0380
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
1,9999

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)

- -

8 6525055700:02:001:0381
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
5,7425

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
- -

9 6525055700:02:001:0382
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
24,5020 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 006765 

від 05.05.1999 № 225 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які передаються у комунальну власність  Ювілейній сільській раді Ювілейної територіальної громади Херсонського району (раніше - Олешківського району) Херсонської 

області                                 
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10 6525055700:02:001:0383
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
11,1000 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 005592 

від 26.03.1996 № 186 

-

11 6525055700:02:001:0384
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,7454 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею від 02.01.1993 № 

191 

-

12 6525055700:02:001:0498
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,2460

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)

-
03 Санітарно-захисна зона навколо 

об'єкта

13 6525055700:02:001:0407
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,5327

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)

- -

14 6525055700:02:001:0390
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
16,0500 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 007934 

від 30.10.1997 № 218

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

15 6525055700:02:001:0392
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
37,9994 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІV-ХС № 003422 

від 29.12.1992 № 212 

-

16 6525055700:02:001:0393
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
4,4999 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 006776 

від 05.05.1999 № 230 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта транспорту

17 6525055700:02:001:0514
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
1,4627

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

-
01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

18 6525055700:02:001:0395
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
35,6001 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІІ-ХС № 009090 

від 29.08.2000 № 243 

01.02 Охоронна зона навколо об’єкта 

культурної спадщини, 01.03 Охоронна 

зона навколо (вздовж) об’єкта 

транспорту, 03 Санітарно-захисна зона 

навколо об’єкта

19 6525055700:02:001:0396
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
49,8273 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 006778 

від 05.05.1999 № 229 

-

20 6525055700:02:001:0397
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
50,0009 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 006776 

від 05.05.1999 № 230 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

21 6525055700:02:001:0398
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
50,0999 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 006779 

від 05.05.1999 № 228 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту
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22 6525055700:02:001:0399
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
10,5997 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 005592 

від 26.03.1996 № 186 

-

23 6525055700:02:001:0400
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
10,2955 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 007934 

від 30.10.1997 № 218 

-

24 6525055700:02:001:0188
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
16,4000 01.02 Для ведення фермерського господарства

Державний акт на право постійного 

користування землею ІІ-ХС № 007935 

від 30.10.1997 № 219 

-

25 6525055700:05:005:0001
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
123,5000

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

Договір оренди землі від 08.12.2004 

№040472900102 ТОВ "Тачанка Сад"
-

26 6525055700:05:003:0001
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
39,3500

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

Договір оренди землі від 29.11.2005 

№040572900070 ПП "Агрорегіон"
-

27 6525055700:05:004:0001
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
28,1600

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

Договір оренди землі від 29.11.2005 

№040572900070 ПП "Агрорегіон"
-

28 6525055700:02:086:0042
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
40,0000 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби

Договір оренди землі від 25.12.2007 

№040772900011 Тимчасовий 

кооператив по випасу ВРХ (Завгородня 

В.В.)

01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи

29 6525055700:02:020:0005
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
16,1004 01.02 Для ведення фермерського господарства

Договір оренди землі від 16.03.2009 

№040972900006
-

30 6525055700:09:001:0001
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
468,4027 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби

Договір оренди землі від 05.03.2009 

№040972900004
-

31 6525055700:03:062:0037
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8019 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 01.10.2012 

№652500004000892 
-

32 6525055700:03:062:0039
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8005 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 01.10.2012 

№652500004000891
-

33 6525055700:03:063:0138
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 01.10.2012 

№652500004000890
-
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34 6525055700:03:063:0137
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 01.10.2012 

№652500004000888 
-

35 6525055700:03:063:0139
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 01.10.2012 

№652500004000889 
-

36 6525055700:03:062:0036
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8001 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 01.10.2012 

№652500004000886 
-

37 6525055700:03:062:0038
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8005 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 01.10.2012 

№652500004000887
-

38 6525055700:02:051:0004
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
4,7643 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення

Договір оренди землі від 30.08.2013 

№2310636 ПП "Дніпро-А-Агро"

01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи

39 6525055700:02:001:0004
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 31.03.2014 

№5246223 гр.
-

40 6525055700:02:001:0002
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 07.04.2014 

№5387394 гр.
-

41 6525055700:02:001:0022
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 28.05.2014 

№5832373 гр. 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

42 6525055700:02:001:0021
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 28.05.2014 

№5831731 гр. 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

43 6525055700:02:001:0024
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 16.06.2014 

№0071200 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

44 6525055700:02:001:0023
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 16.06.2014 

№0009202 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

45 6525055700:02:001:0025
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 16.06.2014 

№6072448 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту



46 6525055700:02:001:0028
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
0,8043 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 06.05.2014 

№5647427 
-

47 6525055700:02:001:0008
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 13.10.2014 

№7356252 
-

48 6525055700:02:001:0005
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 13.10.2014 

№7357169 
-

49 6525055700:02:001:0007
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 13.10.2014 

№7350181 
-

50 6525055700:02:001:0009
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 13.10.2014 

№7354690 
-

51 6525055700:02:001:0006
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 13.10.2014 

№7354120 
-

52 6525055700:02:001:0020
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
2,0000 01.03 Для ведення особистого селянського господарства

Договір оренди землі від 28.05.2015 

№9873074 

01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту

53 6525055700:02:001:0037
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
65,0000 01.07 для городництва

Договір оренди землі від 10.10.2016 

№16872023 

01.08 Охоронна зона навколо інженерних 

комунікацій

54 6525055700:02:001:0015
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
46,1741

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

Договір оренди землі від 19.01.2017 

№18657821 

01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи

55 6525055700:02:001:0014
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
35,3350

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

Договір оренди землі від 19.01.2017 

№18656382 

01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи

56 6525082500:03:001:0041
Херсонська область Олешківський район Подо-

Калинівська сільська рада
12,5880

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

Договір оренди землі від 02.07.2020 

ТОВ "УкрАгро С"
-

57 6525085600:04:001:0014
Херсонська область Олешківський район 

Щасливська сільська рада
28,3394

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

Договір оренди землі від 04.06.2020 

ТОВ "АПК Грін Лайн"
-



58 6525055700:02:001:0010
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
31,4798

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
- -

59 6525055700:02:086:0043
Херсонська область Олешківський район 

Новомаячківська селищна рада
30,0000 01.08 для сінокосіння і випасання худоби -

01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи

60 6525082500:03:001:0039
Херсонська область Олешківський район Подо-

Калинівська сільська рада
3,6678

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
-

01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи

61 6525085600:04:001:0012
Херсонська область Олешківський район 

Щасливська сільська рада
8,0102

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
- -

Всього 1457,6451
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