
 

 

 
 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                           №588 

 

Про надання згоди на передачу у власність земельних 

ділянок для ведення фермерського господарства 

(відмова Швець О.І., Швець Т.О., Черепащук Д.І., 

Швець О.І.)  

 

Розглянувши  заяву Швеця Олександра Івановича (за довіреностями Швець Тетяни 
Олександрівни, Черепащук Діани Іванівни, Швеця Олександра Івановича) про 
погодження передачі у власність земельної ділянок  для ведення фермерського 
господарства, враховуючи рішення постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, 
благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, 
Відповідно до статей 12, 22, 31, 32, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 
ст. 19,25 Закону України «Про землеустрій», ст.7, 13,Закону України «Про фермерське 
господарство» згідно статті 26 пункту 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Відмовити  Швець Тетяні Олександрівні у наданні згоди на передачу у власність  

земельної ділянки  для ведення фермерського господарства площею 7,5398га,  
кадастровий номер 6520386700: 02:001:0169 у зв'язку з тим, що не відповідає Схемі 
поділу земель колишнього радгоспу «Східний» на земельні ділянки (паї), затвердженої 
загальними зборами власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) та 
погодженої Білозерською державною адміністрацією. Членам фермерського 
господарства передаються безоплатно у приватну власність, із раніше наданих їм у 
користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена 
сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної 
ради.Земельна ділянка для ведення фермерського господарства надавалась 
фермерському господарству «Партнер» із зрошуваних земель, а згідно «Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 
7,5398га у розмірі земельної частки (паю) члену фермерського господарства «Партнер» 
гр. Швець  Тетяні Олександрівні для ведення (фермерського) господарства із земель 
державної власності сільськогосподарського призначення...) проектується виділення 
земельної ділянки як не зрошуваної. Розмір зрошуваної ділянки (паю) на території 
Східненської сільської ради становить 4,5га. 

2.Відмовити  Швець Олександру Олександровичу у наданні згоди на передачу у 
власність  земельної ділянки  для ведення фермерського господарства площею 7,5400га,  
кадастровий номер 6520386700: 02:001:0182 у зв'язку з тим що не відповідає Схемі 
поділу земель колишнього радгоспу «Східний» на земельні ділянки (паї), затвердженої 
загальними зборами власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) та 



 

 

погодженої Білозерською державною адміністрацією. Членам фермерського 
господарства передаються безоплатно у приватну власність, із раніше наданих їм у 
користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена 
сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. 
Земельна ділянка  для ведення фермерського господарства надавалась фермерському 
господарству «Партнер» із зрошуваних земель, а згідно «Проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність загальною площею 7,5400га, а у розмірі 
земельної частки (паю) члену фермерського господарства «Партнер» гр. Швець  
Олександру Олександровичу для ведення (фермерського) господарства із земель 
державної власності сільськогосподарського призначення...) проектується виділення 
земельної ділянки як не зрошуванаї. Розмір зрошуваної ділянки (паю) на території 
Східненської сільської ради становить  4,5га 

3.Відмовити  Черепащук Діні Іванівні у наданні згоди на передачу у власність  
земельної ділянки  для ведення фермерського господарства площею 7,5400га,  
кадастровий номер 6520386700: 02:001:0168 у зв'язку з тим що не відповідає Схемі 
поділу земель колишнього радгоспу «Східний» на земельні ділянки (паї), затвердженої 
загальними зборами власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) та 
погодженої Білозерською державною адміністрацією. Членам фермерського 
господарства передаються безоплатно у приватну власність, із раніше наданих їм у 
користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена 
сільськогосподарського підприємства,  розташованого на території відповідної ради. 
Земельна ділянка  для ведення фермерського господарства надавалась фермерському 
господарству «Партнер» із зрошуваних земель, а згідно «Проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 7,5400 га  у розмірі 
земельної частки (паю) члену фермерського господарства «Партнер» гр. Черепащук 
Діани Іванівни для ведення (фермерського) господарства із земель державної власності 
сільськогосподарського призначення...) проектується виділення земельної ділянки як не 
зрошуваної. Розмір зрошуваної ділянки (паю) на території Східненської сільської ради 
становить  4,5га. 

4. 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.Н.Лейбзон 

  


