
 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Двадцять першої сесії сільської ради восьмого скликання 

від 26 січня 2022 року         №391 
 
 Про затвердження проєктів землеустрою та 

технічних документацій із землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок (Малінська Н.А., 0,0764 га, 
с. Східне, вулиця Південна, 44; Куценко З.С., 0,0840 га,  
с. Східне, вулиця Південна, 18; Левченко Д.А., 0,1503 га 
с. Висунці, вул. Набережна, 21,  Соловей М.Г., Поліщук О., 
площею 0,2500 га за адресою: с. Висунці, вул. Новоселів, 1; 
Стебловська  С.В., 1,5000 га, 6520386700:02:001:0875) 

 
Розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища, керуючись статтями 12,33,116,118,121,122186 пункту 12 
розділу Х 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», на підставі статті 26 пункту 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд та передати у власність: 

1.1. Малінській Ніні Андріївні, площею 0,0764 га за адресою: с. Східне, вулиця 
Південна, 44 (кадастровий номер 6520386700:01:001:0055). 

1.2. Куценко Зої Семенівни, площею 0,0840 га за адресою: с. Східне, вулиця Південна, 
18 (кадастровий номер 6520386700:01:001:0056). 

 
2. Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 
передати у власність: 

2.1. Левченко Дар’ї Анатоліївні, площею 0,1503 га за адресою: с. Висунці, вул. 
Набережна, 21 (кадастровий номер 6520383500:01:002:0060). 

 
3. Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 
передати у спільну сумісну власність: 

3.1. Соловей Майї Геннадіївні та Поліщук Ользі Ігорівні, площею 0,2500 га за адресою: 
с. Висунці, вул. Новоселів, 1  (кадастровий номер 6520383500:01:002:0040). 

 



4. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та передати у 
власність земельну ділянку: 

4.1. Стебловській Світлані Василівні, площею 1,5000 га, кадастровий номер 
6520386700:02:001:0875. 

 
5. Право власності на земельні ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього 

права та оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  

6. Вище вказаним громадянам  реєстрацію права власності здійснити протягом трьох 
місяців з дня прийняття цього рішення.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (голова – Кулик І.В.)  

 
 
 
Сільський голова                                              Савелій ЛЕЙБЗОН 

  


