
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 05 березня 2020  року                                                              № 822 
 
Про внесення змін до рішень сесій сільської ради. 

(Чихун А.О., Медведюк К.О., Кудакова В.Б., Ковтун 
В.С., Мазуренко В.П., Головка В.С.) 

 
Розглянувши заяви громадян, 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. Внести зміни в рішення сесії № 504 від 25 квітня 2019 року «Про дозвіл на 

виготовлення технічної документацій щодо встановлення(відновлення)меж земельних 
ділянок для ведення ОСГ(Серба О.В., Скиба І.М., Прокопчук В.В., Трибушний О.С., 
Іваненко А.А., Ковшик О.В., Косарєв Р.М., Гонташ А.П., Меленчук Т.А., Меленчук С.А., 
Чихун А.О., Шаманська К.О., Скиба А.В., Скиба О.В., Білий Д.В. ін)», а саме в пункті 2.6., 
який стосується  Чихун Анни Олександрівни змінити  кадастровий номер з 
6520386700:02:001:0319 на 6520386700:02:001:0726. 

2. Внести зміни в рішення сесії № 719 від 03 грудня 2019 року «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки шляхом поділу 
раніше сформованої земельної ділянки (Москаленка О.А., Москаленка А.М., Могильний І.П., 
Могильний С.І., Медведюк К.О., Кудакова В.Б., Мінаков Р.В.)», саме в пункті 1.5., який 
стосується Медведюк Катерини Олександрівни змінити  кадастровий номер з 
6520386700:02:001:0336 на 6520386700:02:001:0748. 

3. Внести зміни в рішення сесії № 719 від 03 грудня 2019 року «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки шляхом поділу 
раніше сформованої земельної ділянки (Москаленка О.А., Москаленка А.М., Могильний І.П., 
Могильний С.І., Медведюк К.О., Кудакова В.Б., Мінаков Р.В.)», саме в пункті 1.6, який 
стосується Кудакової Валентини Борисівни змінити кадастровий номер з 
6520386700:02:001:0336 на 6520386700:02:001:0748. 

4. Внести зміни в рішення сесії № 675 від 25 жовтня 2019 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
для ведення особистого селянського господарства (Мизгала О.Б., Лупенко Г.П., Ковтун В.С., 
Ільяш Ю.М.), а саме  пункт, що стосується Ковтуна Володимира Семеновича викласти в новій 
редакції «Надати згоду на відведення земельної ділянки в приватну власність Ковтуну 
Володимиру Семеновичу площею 1,8 га, для ведення особистого селянського господарства на 
території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради контур № 75 (акт 
на право постійного користування ХС-ІІ), кадастровий номер 6520386700:02:001:0664». 

5. Внести зміни в рішення сесії № 628 від 20 вересня 2019 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу раніше сформованих 



земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (Цоцко М.А., 
Докієнко О.С., Мінакову Р.В., Мазуренку В.П., Черниш В.В., Горянінова Л.В.)», а саме пункт, 
який стосується  Мазуренка Василя Петровича, викласти в новій редакції: «Надати згоду на 
відведення земельної ділянки в приватну власність Мазуренку Василю Петровичу площею 
1,0 га для ведення особистого селянського господарства на території Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради контур №102 (акт на право постійного 
користування ХС-ІІ), кадастровий номер 6520386700:02:001:0657». 

6. Внести зміни в рішення сесії № 638 від 20 вересня 2019 року «Про надання дозволів 
на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 
будівництва (Копилов М.О.,Чихун О.В., Ковалишин М.П., Ковалишина Ю.О., Славич Н.І., 
Селіджі А.О.,Лукічова Т.В., Лісовий Б.В., Черней О.О., Лукічов С.М., Грубик І.О., 
Семенюк В.І., Іваху А.В., Головко В.С.; відмова: Деметьєва І.І., Голотенко І.О., Лупенко О.М., 
Процак І.М.)» у зв’язку з уточненням адреси земельної ділянки, а саме пункт 1.14., який 
стосується Головка Володимира Сергійовича, викласти в новій редакції: 
«1.14.Головку Володимиру Сергійовичу – орієнтовною площею 0,25 га за адресою: 
с. Музиківка, вул. Магазинна, 1Б»  

7. Музиківській сільській раді зареєструвати право комунальної власності  на земельні 
ділянки у зв’язку із зміною кадастрового номера : 

- 6520386700:02:001:0748 площею 4,0га цільове призначення 16.00 Землі запасу 
(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 
громадянам чи юридичним особам) землі запасу 

- 6520386700:02:001:0726 площею 1,8055  цільове призначення 01.03 Для ведення 
особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства 

8. 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 


