
 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 РІШЕННЯ 

Двадцять другої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 09 серпня  2018  року                                                              №341 
 
Про надання дозволів на розробку  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок у власність для ведення ОСГ 
 
 
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 шляхом 
розподілу раніше сформованих ділянок наступним громадянам:  

1.1. Буніній Ользі Олегівні – орієнтованою площею 1,5517  га для ведення  особистого 
селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради   у полі–контурі № 48а  
(кадастровий номер 6520383500:02:001:0351) .   

1.2. Козлову Леоніду Вікторовичу - орієнтованою площею 1,5517 га для ведення  
особистого селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради у полі – 
контурі № 48а     (кадастровий номер 6520383500:02:001:0351). 

1.3. Козаку Дмитру Петровичу -  орієнтованою площею 2,0 га для ведення  особистого 
селянського господарства на території  Музиківської сільської ради у полі-контурі №94 
(кадастровий номер 6520383500:02:001:0031) 

1.4. Сорокунському Сергію Миколайовичу - орієнтовною площею 2,0 га для ведення  
особистого селянського господарства на території  Музиківської сільської ради у полі-контурі 
№60   (кадастровий номер 6520383500:02:001:0038) 

1.5. Покотилу Михайлу Павловичу - орієнтовною  площею 2,0 га для ведення  
особистого селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради у полі-контурі 
№ 60   (кадастровий номер 6520383500:02:001:0038) 

1.6. Сорокунській Вірі Володимирівні - орієнтовною  площею 2,0 га для ведення  
особистого селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради у полі-контурі 
№60  (кадастровий номер  6520383500:02:001:0038) 

1.7. Шелєховій Ользі Олександрівні - орієнтовною  площею 1,5063  га для ведення  
особистого селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради у полі – 
контурі № 60  (кадастровий номер  6520383500:02:001:0002) 



1.8. Сипко Галині Яківні - орієнтовною площею 2,00  га для ведення  особистого 
селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради   у полі-контурі № 12 
ділянка №5 (кадастровий номер 6520383500:02:001:0264). 

1.9. Безродній Ірині Іванівні - орієнтовною площею 2,00  га для ведення особистого 
селянського господарства  на території Музиківської сільської рад у полі-контурі № 12 
ділянка №4 (кадастровий номер 6520383500:02:001:0264) 

1.10. Компаніченко  Наталі Михайлівні – орієнтовною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства  на території Музиківської сільської ради у полі-контурі 
№ 12 ділянка №3  (кадастровий номер 6520383500:02:001:0264) 

1.11.  Славичу Василю Васильовичу - орієнтовною площею 2,00  га для ведення  
особистого селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради у полі-контурі 
№ 12 ділянка №2  (кадастровий номер 6520383500:02:001:0264) .   

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

2.1. Скибі Анатолію Федоровичу  - орієнтовною  площею 1,3573  га для ведення  
особистого селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради   у полі – 
контурі № 100  (кадастровий номер 6520383500:02:001:0268)  

2.2.Козак Любові Анатоліївні - орієнтованою площею 2,00  га для ведення  особистого 
селянського господарства  на території  Музиківської сільської ради   у полі – контурі № 13  
(кадастровий номер 6520383500:02:001:0132). 

2. 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 

  


