
№ 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 6520985000:06:001:0437

Херсонська область,                        

Великоолександрівський район,                               

Чкаловська сільська рада

2,0000
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

2 6520984300:02:001:0048

Херсонська область,                        

Великоолександрівський район,                               

Старосільська сільська рада

1,2887
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

3 6520984300:02:001:0052

Херсонська область,                        

Великоолександрівський район,                               

Старосільська сільська рада

1,1501
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

4 6520984300:02:001:0590

Херсонська область,                        

Великоолександрівський район,                               

Старосільська сільська рада

1,3700
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

5 6520981500:05:001:0370
Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Брускинська сільська рада

1,7900
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди
Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

6 6520981500:05:001:0371
Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Брускинська сільська рада

1,4100
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

 договір оренди
Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

7 6520981500:05:001:0372

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Брускинська сільська рада

1,6800 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

ФГ "Промінь" договір 

оренди

8 6520984300:02:001:0528

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Старосільська сільська рада

9,0140 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

 договір оренди

9 6520984300:02:001:0545

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Старосільська сільська рада

14,6287 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди від 

21.12.2020

10 6520984300:02:001:0558
Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Старосільська сільська рада

3,7541

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

11 6520983000:02:001:0015

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Новодмитрівська сільська рада

9,0474 01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби

12 6520982500:02:001:0025

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Малоолександрівська сільська рада

15,5628 01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби

13 6520955100:03:001:0821

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Великоолександрівська селищна рада

6,7197 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

 договір оренди від 

17.12.2020

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, переданих у комунальну власність Великоолександрівської ОТГ   Херсонської області                                 

Додаток   



14 6520955100:03:001:0809

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Великоолександрівська селищна рада

2,0493 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди від 

17.12.2020

15 6520955100:03:001:0822

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, 

Великоолександрівська селищна рада

0,6248 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди від 

17.12.2020

16 6520983300:05:001:0032

Херсонська область, 

Великоолександрівський район 

Великоолександрівська ТГ

55,8143
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди ДРРП від 

28.11.2015 СТОВ "Надія"

17 6520983300:05:001:0030

Херсонська область, 

Великоолександрівський район 

Великоолександрівська ТГ

18,2422
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди ДРРП від 

28.11.2015 СТОВ "Надія"

18 6520983300:05:001:0031

Херсонська область, 

Великоолександрівський район 

Великоолександрівська ТГ

6,7545
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

договір оренди ДРРП від 

28.11.2015 СТОВ "Надія"

19

6520980300:02:001:0308

Херсонська область, 

Великоолександрівський район, Білоусівська 

сільська рада, 4

1,9999

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

20 6520985000:06:001:0484

Херсонська область,                        

Великоолександрівський район,                               

Чкаловська сільська рада

1,8399

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані 

у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) 

- -

Всього 156,7404 - -

https://nks.dzk.gov.ua/ex/map?cadnum=6520980300:02:001:0308

