
Музиківська сільська рада 
Протокол 

засідання Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

24.01.2022       Кабінет землевпорядника 
сільської ради 
Присутні: 
Голова земельної 

                                                                                 комісії 
                                                                                 Кулик І.В. 

Члени земельної комісії 
Маркова В.В. 

        Міщенко Н.І. 
        Пилипчук Г.М. 
        Свинарчук В.І. 
        Ісаєва Г.В. 
Порядок денний: 
 
1. Про затвердження технічних документацій та проектів землеустрою  і 
передачу земельних ділянок у власність. 
1.1. Затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: 
1.1.1. Малінській Ніні Андріївні, площею 0,0764 га за адресою:                                
с. Східне, вулиця Південна, 44 (кадастровий номер 6520386700:01:001:0055). 
1.1.2. Куценко Зої Семенівни, площею 0,0840 га за адресою:                                
с. Східне, вулиця Південна, 18 (кадастровий номер 6520386700:01:001:0056). 

Висновки та рекомендації: затвердити та передати у власність земельні 
ділянки вищевказаним громадянам. 
 
1.2. Затвердження проектів із землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд: 
1.2.1. Левченко Дар’ї Анатоліївні, площею 0,1503 га за адресою:                 
с. Висунці, вул. Набережна, 21 (кадастровий номер 6520383500:01:002:0060). 

Висновки та рекомендації: затвердити та передати у власність 
земельну ділянку. 
1.2.2. Соловей Майї Геннадіївні та Поліщук Ользі Ігорівні, площею 0,2500 га 
за адресою: с. Висунці, вул. Новоселів, 1  (кадастровий номер 
6520383500:01:002:0040). 

Висновки та рекомендації: затвердити та передати у спільну сумісну 
власність земельну ділянку вищевказаним громадянам. 



1.3. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства: 
1.3.1. Стебловській Світлані Василівні, площею 1,5000 га,              
кадастровий номер 6520386700:02:001:0875. 

Висновки та рекомендації: затвердити та передати у власність 
земельну ділянку.  

 
2. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду АТ «Херсонобленерго»  на час 
реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-865:  
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. 
 Висновки та рекомендації: 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. 

 
 

Голова комісії       Кулик І.В. 
 
Секретар        Маркова В.В.  
                                                                                           
                                          Міщенко Н.І. 
         Пилипчук Г.М. 
         Свинарчук В.І. 
         Ісаєва Г.В. 


