
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                                                              №579 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для 

ведення  особистого селянського господарства 

(Кухта О.Я., Довбуш Ю.М., Кулібабчук А.О., 

Чеснокову В.В., Ковалю М.В.) 

 
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, 186 Земельного 
кодексу України, керуючись статтями  26, 59 Закону України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні”, сесія сільської ради  

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених 
пунктів на території Музиківської сільської ради і передати у власність таким 
громадянам: 

1.1. Кухті Олені Яківні - 2,00 га для ведення особистого селянського господарства 
у полі-контурі №13 ділянка №8 Музиківської сільської ради (кадастровий номер 
6520383500:02:001:0400) утворену шляхом поділу раніше сформованої земельної 
ділянки (кадастровий номер 6520383500:02:001:0130); 

1.2. Довбуш Юлії Миколаївні - 1,9999 га для ведення особистого селянського 
господарства у полі-контурі №13 ділянка №8 Музиківської сільської ради (кадастровий 
номер 6520383500:02:001:0402) утворену шляхом поділу раніше сформованої земельної 
ділянки (кадастровий номер 6520383500:02:001:0176); 

1.3. Кулібабчуку Антону  Олександровичу - 2,00 га для ведення особистого 
селянського господарства у полі-контурі №61 ділянка №1 Музиківської сільської ради 
(кадастровий номер 6520383500:02:001:0410); 

1.4. Чеснокову Валентину Володимировичу - 2,000  га для ведення особистого 
селянського господарства у полі-контурі №61 ділянка №2 Музиківської сільської ради 
(кадастровий номер 6520383500:02:001:0411); 

1.5.Ковалю Миколі Володимировичу - 1,0га для ведення особистого селянського 
господарства на території Східненського територіального округу Музиківської сільської 
ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0686) 



 

 

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 

 
 

  


