
№ 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 6520386700:02:001:0663
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,5000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

2 6520386700:02:001:0664
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,8000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

3 6520386700:02:001:0236
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
9,3833

01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби
- -

4 6520386700:02:001:0654
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,0000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

5 6520386700:02:001:0468
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,8000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

державний акт 

постійного користування 

від 22.10.1993 ХС-ІІ                        

№ 001728  

-

6 6520386700:02:001:0665
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,5000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

7 6520386700:02:001:0660
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
2,9005

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

8 6520386700:02:001:0656
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
2,6960

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

9 6520386700:02:001:0657
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
2,7001

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

Додаток   до  Акта



10 6520386700:02:001:0659
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,0001

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

11 6520386700:02:001:0658
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,2000

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

12 6520383500:02:001:0413
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,7002

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

13 6520383500:02:001:0249
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,0006

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва
- -

14 6520383500:02:001:0392
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,0000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

15 6520383500:01:001:0347
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
4,0001

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

16 6520383500:02:001:0415
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
0,3540

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

17 6520383500:02:001:0414
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
8,0008

16.00 Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

- -

18 6520386700:09:029:0001
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства

державний акт 

постійного користування 

від 17.07.2001 ІІІ-ХС 

006552  

-

19 6520383500:02:001:0111
Херсонська область, Білозерський район, 

Музиківська сільська рада
1,0000

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
- -

Всього 46,5357

Начальник Головного Управління   Держгеокадастру                                                                     

у Херсонській області                                                                                                         
Сільський голова Музиківської сільської ради

____________________Олександр ПАЛИВОДА ______________Савелій ЛЕЙБЗОН


