
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 05 березня 2020  року                                                              № 817 
 
Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для 
ведення фермерського господарства. (ф/г «Парнер» 
Черепащук Д.І.) 

 
Розглянувши заяву члена фермерського господарства «Партнер»  Черепащук Діани 

Іванівни, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в розмірі середньої частки (паю) для ведення фермерського господарства  із земель 
сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 6520386700:02:001:0342), що 
перебувають у постійному користуванні гр. Швеця О. І. враховуючи рішення постійної комісії 
з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища; відповідно  ст. 12, 31,32, 81, 116, 118, 121,122,186 Земельного 
Кодексу України; ст.3,7,13 Закону України «Про фермерське господарство» ст.19 20 Закону 
України «Про землеустрій», керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити виготовлений ДП « Херсонський науково – дослідний та проектний 

інститут землеустрою» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
загальною площею 7,5400 га  розмірі середньої частки (паю) члену фермерського господарства 
« Партнер» Черепащук  Діані Іванівні для ведення фермерського господарства  із земель 
сільськогосподарського призначення,  комунальної власності що перебувають у постійному 
користуванні Швеця О.І. для ведення  селянського (фермерського) господарства згідно 
державного акту на право постійного користування землею серії   1-ХС  №007499  . 

2.Припинити право постійного користування  земельною ділянкою загальною 7,5400га 
для ведення фермерського господарства гр. Швецю О.І. 

3. Передати  у власність Черепащук  Діані Іванівні земельну ділянку площею 7,5398 га 
ріллі для  ведення фермерського господарства, кадастровий  номер 6520386700:02:001:0168 на 
території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради. 

4.Право власності на земельні ділянки  виникає  з моменту державної реєстрації цього 
права та оформлюється  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (голова – Колісніченко В.І.) 

 

Сільський голова                                                                                С.ЛЕЙБЗОН 
  


