
 

 

 

 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 18 червня 2019  року                                                              №554 

 

Про затвердження технічної документації  із 

землеустрою щодо інвентаризації земель під 

об’єктами комунальної власності (артсвердловини) 

 

Розглянувши розроблені технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель під об’єктами комунальної власності, витяги з Державного земельного кадастру про 
земельні ділянки, керуючись ст.12,122,186 Земельного Кодексу України, ст. 25, 57, Закону 
України «Про землеустрій», ст. 4,5 Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під 

об'єктом комунальної власності Музиківської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади з метою визначення меж земельної ділянки її розміру, складу угідь для будівництва 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 
пов’язаними з користуванням надрами, (під будівництво та експлуатацію артсвердловини 
№ 331) площею 0,3002га  ( кадастровий номер 6520386700:01:001:0044) за  адресою: с. Східне, 
вул.  Будівельників, 15/а  Білозерського району Херсонської області.  

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під 
об'єктом комунальної власності Музиківської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади з метою визначення меж земельної ділянки її розміру, складу угідь для будівництва 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 
пов’язаними з користуванням надрами, (під будівництво та експлуатацію артсвердловини 
№ 431) площею 0,3002га  ( кадастровий номер 6520386700:01:001:0649) за  адресою: с. Східне, 
вул. Українська, 51/а Білозерського району Херсонської області. 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під 
об'єктом комунальної власності Музиківської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади з метою визначення меж земельної ділянки її розміру, складу угідь для будівництва 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 
пов’язаними з користуванням надрами, (під будівництво та експлуатацію артсвердловини № 
268) площею 0,3002га  ( кадастровий номер 6520386700:01:001:0050) за  адресою: 
с. Загорянівка, вул.  Центральна, 11/а Білозерського району Херсонської області.  

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під 
об'єктом комунальної власності Музиківської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади з метою визначення меж земельної ділянки її розміру, складу угідь для будівництва 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 
пов’язаними з користуванням надрами, (під будівництво та експлуатацію артсвердловини 



№ 267) площею 0,2989га  ( кадастровий номер 6520386700:01:001:0051) за  адресою: 
с. Загорянівка, вул.  Б.Хмельницького, 10/а Білозерського району Херсонської області.  

5. Здійснити державну реєстрацію земельних ділянок, внести зміни у земельно–
облікові документи щодо фактичного використання земель.  

5.1 Цільове призначення 11.01.для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами ,що пов’язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 331) площею 0,3002га  ( кадастровий номер 
6520386700:01:001:0044) за  адресою: с. Східне, вул.  Будівельників, 15/а  Білозерського 
району Херсонської області.  

5.2 Цільове призначення 11.01. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами ,що пов’язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 431) площею 0,3002га  ( кадастровий номер 
6520386700:01:001:0649) за  адресою: с. Східне, вул. Українська, 51/а Білозерського району 
Херсонської області 

5.3 Цільове призначення 11.01. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами ,що пов'язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 268) площею 0,3002га  (кадастровий номер 
6520386700:01:001:0050) за  адресою: с. Загорянівка, вул.  Центральна, 11/а Білозерського 
району Херсонської області.  

5.4 Цільове призначення 11.01. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 267) площею 0,2989га  ( кадастровий номер 
6520386700:01:001:0051) за  адресою: с. Загорянівка, вул. Б.Хмельницького, 10/а 
Білозерського району Херсонської області.  

6. Передати в постійне користування Комунальному підприємству «Струмок-2» 
земельні ділянки під будівництво та експлуатацію артсвердловини чотири штуки. 

6.1 Цільове призначення 11.01.для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами ,що пов’язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 331) площею 0,3002га  ( кадастровий номер 
6520386700:01:001:0044) за  адресою: с. Східне, вул.  Будівельників, 15/а  Білозерського 
району Херсонської області.  

6.2 Цільове призначення 11.01. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами ,що пов’язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 431) площею 0,3002га  ( кадастровий номер 
6520386700:01:001:0649) за  адресою: с. Східне, вул. Українська, 51/а Білозерського району 
Херсонської області 

6.3 Цільове призначення 11.01. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами ,що пов’язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 268) площею 0,3002га  (кадастровий номер 
6520386700:01:001:0050) за адресою: с. Загорянівка, вул.  Центральна, 11/а Білозерського 
району Херсонської області.  

6.4 Цільове призначення 11.01. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами ,що пов’язані з користуванням надрами (під 
будівництво та експлуатацію артсвердловини № 267) площею 0,2989га  ( кадастровий номер 
6520386700:01:001:0051) за  адресою: с. Загорянівка, вул. Б.Хмельницького, 10/а 
Білозерського району Херсонської області.  

7. 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                   
 


