
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять другої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 

від 09 серпня  2018  року                                                              №339 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

 щодо відведення земельних ділянок у власність 

 

Розглянувши заяви  громадян,  враховуючи  рішення  постійної  комісії  з питань 

транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища,  керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 186  пункту 12 розділу Х 

Земельного кодексу України, на  підставі  статті 26 пункту 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія сільської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проекти  землеустрою  щодо  відведення  у  власність  земельних  ділянок  

для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку, господарських  будівель і споруд із 

земель житлової та громадської  забудови та передати у власність таким громадянам: 

1.1.Чапалі Володимиру Петровичу -  0,0571 га в с. Музиківка по 1 Травня,16а 

(кадастровий номер 6520383500:01:001:0424.   

1.2.Бацурі Василю Івановичу -  0,25 га в с. Висунці по вул. Набережна, 5а (кадастровий 

номер 6520383500:01:001:0414).   

1.3.Швецю Сергію Миколайовичу -  0,15 га в с. Музиківка  по вул.  Белявського,14  

(кадастровий номер 6520383500:01:001:0417).   

1.4.Іванюку Ігорю Вікторовичу - 0,15 га в с. Музиківка по  вул. Белявського,12 

(кадастровий номер 6520383500:01:001:0420).   

1.5.Князь Надії Володимирівні - 0,15 га в  с.Музиківка по вул. Степовій, 1А, (кадастровий 

номер 6520383500:01:001:0423)                                             

1.  6.Руденко Ларисі Віталіївні - 0,25га  в с.Музиківка по вул..Польова,38 (кадастровий 

номер 6520383500:01:001:0418) 

1. 7.Маловічко Аллі Вікторівні  - 0,15га  в с.Музиківка по вул. Кільцева,4 (кадастровий 

номер 6520383500:01:001:0416) 

2. . Затвердити проект  землеустрою  щодо відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів та передати у власність 

Антонову Сергію Юрійовичу - 2,00га на території  Музиківської сільської ради (Східненський 

територіальний округ)  (кадастровий номер 65203836700:02:001:0308) .   

3. 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 


