
№ з/п
Кадастровий номер 

земельноїділянки

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 6525081500:03:001:0425
Херсонська область, Олешківський район, 

Козаче-Лагерська сільська рада

2,0495

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

2 6525081500:03:001:0426
Херсонська область, Олешківський район, 

Козаче-Лагерська сільська рада

15,7236

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

3 6525081500:03:001:0458
Херсонська область, Олешківський район, 

Козаче-Лагерська сільська рада

10,0801

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

4 6525081500:03:001:0470
Херсонська область, Олешківський район, 

Козаче-Лагерська сільська рада

2,6740

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

5 6525081500:03:001:0471
Херсонська область, Олешківський район, 

Козаче-Лагерська сільська рада

5,4184

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

6 6525081500:03:001:0472
Херсонська область, Олешківський район, 

Козаче-Лагерська сільська рада

4,5239

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

7 6525081500:03:001:0488
Херсонська область, Олешківський район, 

Козаче-Лагерська сільська рада

3,5807

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам)

8 6525082000:03:001:0115
Херсонська область, Олешківський район, 

Костогризівська сільська рада

3,3496
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

9 6525082000:03:001:0120
Херсонська область, Олешківський район, 

Костогризівська сільська рада
15,9669

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва
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10 6525082000:03:001:0139
Херсонська область, Олешківський район, 

Костогризівська сільська рада
10,0000

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

11 6525082000:03:001:0151
Херсонська область, Олешківський район, 

Костогризівська сільська рада
16,8675

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва

12 6525081500:03:001:0713

Херсонська область,                        

Олешківський район,                               

Козачелагерська сільська рада

0,1124
01.05 Для індивідуального 

садівництва 
- -

13 6525081500:03:001:0422

Херсонська область,                        

Олешківський район,                               

Козачелагерська сільська рада

7,7303

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)

14 6525081500:03:001:0161

Херсонська область,                        

Олешківський район,                               

Козачелагерська сільська рада

1,9676
01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

Всього 100,0445 - -


