
Музиківська сільська рада 
Протокол № 2 

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

 
 
      22 .12.2020                                                                         Зал засідань 
                                                                                              сільської ради 
                                                                                              Присутні: 
                                                                                              Голова земельної 
                                                                                              комісії 
                                                                                              Кулик І.В. 
                                                                                              члени земельної комісії 
                                                                                              Маркова В.В. 
                                                                                              Пилипчкук Г.М. 
                                                                                              Ісаєва Г.В. 
                                                                                              Свинарчук В.І. 
Порядок денний: 
 
1. Про надання дозволу на проведення інвентаризацію земель колективної 
власності  колишніх КСП “Маяк” і ВАТ “Східний” Білозерського району  
Херсонської області 
  Розглянути подання головного спеціаліста із землекористування та екології 
Гордровенка В.П. про проведення інвентаризації земель колективної власності 
колишнього КСП “Маяк” і ВАТ “Східний” Білозерського району Херсонської 
області і надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації 
земель колективної власності, з метою визначення меж земельних ділянок, їх 
розміру, складу угідь та їх цільового призначення.                                                                                               
Комісія  Вирішила : 
 

1.Дати дозвіл сільській раді на проведення інвентаризації земельних ділянок 
колективної власності  колишніх сільськогосподарських підприємств на  території 
Музиківської ОТГ і виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
інвентаризації земель колективної власності, з метою визначення меж земельних 
ділянок, їх розміру, складу угідь та їх цільового призначення: 

1.1Земельні ділянки колишнього  КСП “ Маяк” Білозерського району  
Херсонської області: 

поле-контур № 62 орієнтовною площею 22,00 га (невитребуваний пай); 
поле-контур № 54 орієнтовною площею 2,82 га (невитребуваний пай); 

поле- контур № 44 орієнтовною площею 2,75 га (невитребуваний пай); 



поле-контур  № 39 орієнтовною площею  1,48 га (невитребуваний пай); 

поле- контур № 27 орієнтовною площею  2,0 га   (господарський двір садової 
бригади); 

поле-контур  № 29 орієнтовною площею 0,4 га   (господарський двір 
хім.склад); поле-контур № 60  орієнтовною площею  13,0 га (господарський двір 
СТФ№ 3) 

 с. Мірошниківка,  вул. Мірошниківська, орієнтовною площею 3,0 га (госп. двір 
бригади №2); 

поле-контур № 74, орієнтовною площею 8 га (господарський двір СТФ №2). 
1.2 Земельні ділянки колективної власності колишнього ВАТ “Східний“ 
Білозерського району Херсонської області: 
 поле-контур № 17 ділянка 1283(1) орієнтовною площею 0,9200га (невитребуваний 
пай); 

поле-контур № 28ділянка 1412 (1) орієнтовною площею 3,11 га (невитребуваний 
пай); 
поле-контур № 86 ділянка 1389(2) орієнтовною площею 22,00га (невитребуваний 
пай); 
поле-контур № 14 орієнтовною площею 10,35 га (госп. двір ферми КРС №2); поле-
контур №16 орієнтовною площею 4,43 га (госп. двір. тракторної бригади№2); 
 поле-контур № 106 орієнтовною площею   4,65 га (госп. двір тракторної бригади 
№1); поле-контур №109  орієнтовною площею  1,2 га (господарський двір склад 
ПММ  (АЗС)).   
 
Голова земельної  комісії                                                     Кулик І.В 
                                                                                              
 Сектетар комісії                                                                  Маркова В.В.                             
  
члени земельної комісії                                                      Пилипчкук Г.М. 
                                                                                              
                                                                                               Ісаєва Г.В. 
                                                                                              
                                                                                               Свинарчук В.І. 
                                                                                               
                                                                                              
. 
 


