
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок сьомої сесії сільської ради сьомого скликання 

 
від 10 липня 2020 року        №926 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для  будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд (Іванічев О.Ф.,  Мірошніченко В.В., 
Мельниченко Л.П., Головко В.С., Бабенко В.Л., 
Сабадаш Д.С., Сабадаш-Запускаловій В.В., Лісовой В.Б.) 

 
Розглянувши заяви громадян, враховуючи рішення постійної комісії з питань 

транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 116,118,121,186 пункту 12 розділу Х 
Земельного кодексу України, на підставі статті 26 пункту 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія сільської ради 

 ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із 
земель житлової та громадської забудови та передати у власність таким громадянам: 

1.1.Іванічеву Олександру Федоровичу, площею 0,2265 га за адресою:                 
с. Музиківка, вул. Київська, 49 (кадастровий номер 6520383500:01:001:0561).  

1.2. Мірошніченку Василю Володимировичу площею 0,2500 га за адресою: 
с. Музиківка, вул. Польова, 16  (кадастровий номер 6520383500:01:001:0567).  

1.3. Мельниченко Ларисі Петрівні площею 0,0592 га за адресою: с. Музиківка, 
вул. 1 Травня, 44а  (кадастровий номер 6520383500:01:001:0565).  

1.4. Головку Володимиру Сергійовичу площею 0,2500 га за адресою: с. Музиківка, 
вул. Магазинна, 1Б (кадастровий номер 6520383500:01:001:0568). 

1.5.Бабенко Валентині Леонідівні площею 0,15га за адресою: с. Висунці, 
вул. 2Північна,18а (кадастровий номер 6520383500:01:002:0026) 

1.6.Сабадаш Діані Сергіївні площею 0,15га за адресою: с. Висунці, 
вул. 2Північна,16 (кадастровий номер 6520383500:01:002:0024) 

1.7.Сабадаш-Запускаловій Валентині Вікторівні площею 0,15га за адресою: 
с. Висунці вул. Українська,19 (кадастровий номер 6520383500:01:002:0027) 

1.8.Лісовому Владиславу Борисовичу площею 0,15га за адресою: с. Висунці, 
вул. 2 Північна,16 а (кадастровий номер 6520383500:01:002:0025) 

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 

  


