
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                                                              №584 

 

Про надання  дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність (Ртіщева В.С., Познякова Г.Є., 

Куделюк С.М., Тарасевич М.С., Лавровська О.В., 

Горін Д.А.; скасування Дишкант В.В.) 
 

Розглянувши заяви  громадян, враховуючи рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища,  керуючись статтями 12, 40, 116,118,121, 122, 123  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.  Надати  дозвіл  на  розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних  ділянок  для  будівництва та обслуговування  жилих  будинків, господарських 
будівель і споруд із земель комунальної власності Музиківської сільської ради таким 
громадянам: 

1.1.Ртіщевій Віталії Сергіївні – орієнтовною площею 0,1900 га в с. Висунці по 
вул. Польова, 7а; 

1.2. Поздняковій Галині Євгеніївні – орієнтовною площею 0,1500 га в 
с. Мірошниківка по вул. Шахтна, 1а; 

1.3. Куделюк Світлані Михайлівні – орієнтовною площею 0,15га в с. Музиківка 
по  вул. Набережна, 8А; 

1.4. Тарасевичу Максиму Сергійовичу – орієнтовною площею 0,15 в с. Музиківка 
по вул. Стадіонна, 29; 

1.5. Лавровській Олені Валеріївні – орієнтовною площею 0,2га в с. Музиківка по  
вул.8 Березня, 12б; 

1.6. Горіну Дмитру Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,25 га в  с. Музиківка 
по вул. В. Карла, 51. 

2.Відмінити Дишканту Віталію Володимировичу згідно поданої заяви рішення 
про виділення земельної ділянки площею 0,15 га в с.Музиківка по вул.2.Пролетарська,17 

3. Погоджені проекти землеустрою, після реєстрації земельних ділянок у 
Державному земельному кадастрі, за наявності витягу з ДЗК, подати на затвердження 
протягом 1 року з дня прийняття  цього рішення. 

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 


