
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять шостої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 20 вересня 2019   року                                                              №626 

 

Про передачу у власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства (Василенко В.М., 

Гребенюк Ю.В., Каретіна Ю.Л., Деніженко О.Д., 

Деніженко О.В., Бажик В.В., Третьякова М.І., 

Мизгала А.В., Русал Л.В., Базовка Т.Ю., Бунчук О.М., 

Бунчук О.Ю., Бунчук К.В., Бунчук М.Ю., Базовка М.П., 

Докієнко С.О.)  

 

Розглянувши  заяви  громадян про передачу  власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, враховуючи рішення  постійної  комісії  з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до статей 
12, 33, 117, 121, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
31.01.2018 № 60 “ Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад”,  керуючись 
статтями  26, 59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради 

 
 ВИРІШИЛА: 
 
1.Передати у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення наступним  
громадянам: 

1.1. Василенку Віктору Михайловичу – 0,9999 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0558). 

1.2. Гребенюк Юлїя Вікторівні – 1,0 га для ведення особистого селянського господарства 
на території Музиківської сільської ради у полі-контурі № 104 №39 (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0502). 

1.3. Каретіній Юлії Леонідівні – 1,0001 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0506). 

1.4. Деніженко Олександрі Дмитрівні – 1,0 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0554). 

1.5. Деніженко Олександру Вікторовичу – 0,9999 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0509). 

1.6. Бажик Віті Вікторівні – 0,9000 га для ведення особистого селянського господарства 
на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0518). 

1.7. Третьяковій Матроні Іванівні – 1,0 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0555). 



 

 

1.8. Мизгалу Андрію Володимировичу – 1,0 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0500). 

1.9. Русал Людмилі Василівні – 0,9999 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0563). 

1.10. Базовці Тамарі Юліанівні – 2,0 га, земельна ділянка для ведення особистого 
селянського господарства на території  Східненського територіального округу Музиківської 
сільської ради (контур 88 ділянка 1) згідно з державним актом серія ІІІ-ХС номер 006552 
(кадастровий номер 6520386700:09:029:0001)  

1.11.Бунчук Олені Миколаївні - 0,4877 га для ведення особистого селянського 
господарства на території  Східненського територіального округу Музиківської сільської ради 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0708) утворену шляхом подулу земельної ділянки з 
кадастровим номером 6520386700:02:001:0043. 

1.12.Бунчуку Олександру Юрійовичу -  2,0 га для ведення особистого селянського 
господарства на території  Східненського територіального округу Музиківської сільської ради 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0709) утворену шляхом подулу земельної ділянки з 
кадастровим номером 6520386700:02:001:0043. 

1.13.Бунчук Катерині Володимирівні - 0,48 га для ведення особистого селянського 
господарства на території  Східненського територіального округу Музиківської сільської ради 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0710) утворену шляхом подулу земельної ділянки з 
кадастровим номером 6520386700:02:001:0043. 

1.14.Бунчуку Миколі Юрійовичу - 2,0 га для ведення особистого селянського 
господарства на території  Східненського територіального округу Музиківської сільської ради 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0711) утворену шляхом подулу земельної ділянки з 
кадастровим номером 6520386700:02:001:0043. 

1.15.Базовці Михайлу Павловичу - 2,0 га для ведення особистого селянського 
господарства на території  Східненського територіального округу Музиківської сільської ради 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0712) утворену шляхом подулу земельної ділянки з 
кадастровим номером 6520386700:02:001:0043. 

1.16. Докієнко Сергію Олександровичу – 1,9563 га для ведення  особистого селянського 
господарства на території  Музиківської сільської ради у полі– контурі №104а (кадастровий 
номер 6520386700:02:001:0562). 

2. 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» 

3. Контроль за виконанням цього 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.Н. Лейбзон 

  


