
 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 18 червня   2019  року                                                              №542 

 

Про надання  дозволів розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Базовка М.П., 

Бунчук О.Ю., Бунчук М.Ю., Бунчук О.М., 

Бунчук К.В., Цвігун М.В., Добринчук К.Д.) 

 

Розглянувши заяви  громадян,  враховуючи рішення  постійної  комісії  з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища, відповідно до статей 12, 117, 122 Земельного кодексу України, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60 “ Питання передачі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад ”, керуючись статтями  26, 59 Закону України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні”, сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл  на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів наступним 
громадянам:  

1.1. Базовці Михайлу Павловичу  – орієнтовною площею 2,0 га для ведення  особистого 
селянського господарства на території Східенського територіального округу Музиківської 
сільської ради у полі–контурі № 54а шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0043); 

1.2. Бунчуку Олександру Юрійовичу – орієнтовною площею 2,0 га для ведення  
особистого селянського господарства на території Східенського територіального округу 
Музиківської сільської ради у полі–контурі № 54а шляхом поділу раніше сформованої 
земельної ділянки  (кадастровий номер 6520386700:02:001:0043); 

1.3. Бунчуку Миколі Юрійовичу – орієнтовною площею 2 га для ведення    селянського  
господарства на території Східенського територіального округу Музиківської сільської ради у 
полі–контурі № 54а шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки (кадастровий  
номер 6520386700:02:001:0043); 

1.4. Бунчуку Олені Миколаївні – орієнтовною площею 0,4877 га для ведення  особистого 
селянського господарства на території Східенського територіального округу Музиківської 
сільської ради у полі–контурі №54а шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0043); 

1.5. Бунчуку Катерині  Володимирівні – орієнтовною площею 0,48 га для ведення  
особистого селянського господарства на території Східенського територіального округу 
Музиківської сільської ради у полі–контурі №54а шляхом поділу раніше сформованої 
земельної ділянки (кадастровий номер 6520386700:02:001:0043); 



1.6. Цвігун Марії Василівні – орієнтовною площею 1,00 га для ведення  особистого 
селянського господарства на території Східенського територіального округу Музиківської 
сільської ради у полі–контурі № 54а шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0319); 

1.7 Добринчук Катерині Дмитрівні – орієнтовною площею 1,00 га для ведення  
особистого селянського господарства на території Східенського територіального округу 
Музиківської сільської ради у полі–контурі № 54а шляхом поділу раніше сформованої 
земельної ділянки (кадастровий номер 6520386700:02:001:0319); 

2.Відмінити згідно поданої заяви пункт 2.1 рішення № 504 від 25.04.2019 року  «Про 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж…» про надання дозволу на виготовлення технічної документації Іваненку 
Анатолію Анатолійовичу. 

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 

 

  


