
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Двадцять першої сесії сільської ради восьмого скликання 

від 26 січня 2022 року         №392 

Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
АТ «Херсонобленерго»  на час реконструкції ПЛ-0,4кВ від 
КТП-865 площею 0,0360 га,  с. Музиківка, вул. Набережна, 
в рамках договору про приєднання №1211421/96469 від 
28.09.2021 року, укладеного з Колісніченко А.А. 

 
Розглянувши лист АТ «Херсонобленерго» №33/13-102629 щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення 
земельного сервітуту строком на 6 (шість) місяців,  на час реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-
865(інв.№001458), загальною орієнтовною площею 0,0360 га, розташованої за адресою: 
Херсонська область, Херсонський район, с. Музиківка, вул. Набережна, для приєднання 
електроустановок житлового будинку, розташованого за адресою: с. Музиківка, вулиця 
Набережна, буд.16Б, в рамках договору про приєднання №1211421/96469 від 28.09.2021 
року, укладеного з Колісніченко А.А., враховуючи рішення постійної комісії з питань 
благоустрою, охорони довкілля та використання земельних ресурсів, керуючись статтями 
12, 116, 118, 121, 186 пункту 12 розділу Х Земельного кодексу України, Законами України 
“ Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів”; “Про 
регулювання містобудівної діяльності” відповідно статті 26 пункту 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради 

 
В И Р І Ш И Л А:  
 
1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду з метою встановлення земельного сервітуту строком на 6 місяців на час 
реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП- 865, загальною орієнтовною площею 0,0360 га, для 
приєднання електроустановок житлового будинку, господарських будівель та споруд  із 
земель житлової і громадської забудови комунальної власності (КВЦПЗ 02.01) за адресою: 
Херсонська область, Херсонський район, с. Музиківка, вулиця Набережна, буд.16Б, в 
рамках договору про приєднання №1211421/96469 від 28.09.2021 року, укладеного  з 
Колісніченко А.А. 

2.Погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки надати для 
розгляду та затвердження сесії сільської ради . 

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

 
 
Сільський голова                                              Савелій ЛЕЙБЗОН 
 


