
Музиківська сільська рада 
Протокол № 5 

засідання Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

 

24.04.2020                                                                           Кабінет землевпорядника 
29.04.2020                                                                            сільської ради 
                                                                                              Присутні: 
                                                                                              Голова земельної  
                                                                                              комісії 
                                                                                              Колісніченко В.І. 
                                                                                              члени земельної комісії  
                                                                                              Врублевський Ю. М. 
                                                                                              Базовка М.П. 
 

Порядок денний: 

1. Про припинення права постійного користування земельними ділянками 
для ведення особистого селянського господарства  і передачу їх у власність: 
1.1.Деніженку Віктору Володимировичу  на території Східненського 
територіального округу  поле - контур  № 104  кадастровий номер 
6520386700:02:001:0510 площею 1,0 га.    
1.2. Радчуку Олександру Володимировичу на території Східненського 
територіального округу  поле - контур  № 88  кадастровий номер 
6520386700:02:001:05390 площею 2, 0 га.     
1.3.Садовій Альоні Анатоліївні на  Східненського територіального округу  поле 
- контур  № 88  кадастровий номер 6520386700:02:001:0089 площею 1,0 га. 
 Комісія вирішила: припинити право постійного користування і передати 
у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 
вищевказаним громадянам. 
     
2.  Про надання згоди на передачу у власність земельних ділянок державної 
власності, які знаходяться у постійному користуванні громадян:                                                                          
2.1. Бараннику Віктору Павловичу    на території Східненського територіального 
округу  поле - контур  № 75  кадастровий номер 6520386700:02:001:0661 площею 
1,70 га. 

Рішення: надати згоду на передачу у власність земельної ділянки 
державної власності, яка знаходиться у постійному користуванні Баранника В. П.  
 
3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
3.1. Кирилову Миколі Миколайовичу - орієнтовною площею 0,20 га за адресою: 
с. Музиківка, вул. Смішка, 37а.   



 Рішення: дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд. 
 
4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
4.1. Маркову Костянтину Вікторовичу - орієнтовною площею 0,15 га за 
адресою:с. Мірошниківка   вул. Сонячна, 12.    

Рішення: дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд. 
 
5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
5.1. Попелю Олександру Георгійовичу - орієнтовною площею 0,15 га за адресою: 
с. Музиківка вулиця Степова, 1а. 

Рішення: дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд. 
 
6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
6.1.Баран Оксані Вікторівні - орієнтовною площею 0,15 га за адресою: 
с.Музиківка провул. Польовий, 5а. 

Рішення: дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд. 
 
7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
7.1. Колісніченку Віктору Івановичу – орієнтовною площею 0,25 га за адресою: 
с. Музиківка, вул. 1 Травня, 47а. 

Рішення: дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд. 
 
8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
8.1.  Василенко Енгельсіна Георгіївна -  орієнтовною площею 0,15 га за адресою:                                        
с. Висунці вул. 1 Північна, 12.  

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії.  



 
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
9.1.  Мамедову  Тимуру Алійовичу   -  орієнтовною площею 0,15 га за адресою:                                        
с. Висунці вул. 1 Північна, 14.  

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії.  
 
10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд:  
10.1. Мамедовій Тетяні Петрівні   -  орієнтовною площею 0,15 га за адресою:                                        
с. Висунці вул. 2 Північна, 12.   

 Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії.  
 
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель і споруд: 
11.1. Мамедову Алі Лачін огли  -  орієнтовною площею 0,15 га за адресою:                                        
с. Висунці вул. 2 Північна, 14. 

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії.  
 
12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд; технічних документацій щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок і передати у власність: 
1. Черниш Зої Петрівні  площею 0,1200 га за адресою: с. Східне, вул. Т.Г. 
Шевченка ,25 (кадастровий номер 6520386700:01:001:0048).  
2. Селіджи Анастасії Олексіївні площею 0,2500 га за адресою: с. Музиківка, вул. 
Лікарняна,10  (кадастровий номер 6520383500:01:001:0540).  

Рішення: затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд та технічну документацію щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельної ділянки і передати їх у власність вищевказаним 
громадянам. 
 
13. Про надання згоди на розробку проекту  землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки для ведення городництва. 

Дати дозвіл Ісаєву Анатолію Анатолійовичу на розробку проекту  
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва в межах с. Східне із  земель під розширення населеного пункту (с/х 
угіддя) орієнтовною площею 2,00 га. 



Рішення: надати згоду гр. Ісаєву А.А. на розробку проекту  землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки для ведення городництва. 
 
14. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельних  
ділянок у власність  для ведення  фермерського господарства. 
           Розглянувши заяви членів фермерського господарства «Мамрак»  
Чуприни Олександра Олександровича від 17.04.2020р. №204; Короти Тетяни 
Віленівни  від 21.04.2020р № 206; Мамрак Ольги Віленівни від 21.04.2020р № 
200; Гевко Артема Ігоревича від 17.04.2020р № 201; Гевко Анастасії Ігорівни від 
17.04.2020р № 202; Смірнової Катерини Дмитрівни від 17.04.2020р № 
203;Мамрака Віктора Васильовича від 21.04.2020 № 205  про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в розмірі, 
що не перевищує розмір середньої частки (паю) для ведення фермерського 
господарства  із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, наданих в оренду голові фермерського господарства Мамраку 
Віктору Васильовичу розташованих за межами населених пунктів Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської області (кадастровий номер 
6520383500:02:001:0346) і проект землеустрою комісія вирішила: 

Передати  у власність земельні ділянки (6шт.) загальною площею 43,5421 
га сільськогосподарських угідь, що не перевищує розмір середньої частки (паю), 
членам фермерського господарства « МАМРАК», на території Музиківської 
сільської ради слідуючим громадянам: 
14.1.Чуприні Олександру Олександровичу – кадастровий номер 
6520383500:02:001:0442 , площею 7,4116 га с/г угідь, для ведення фермерського 
господарства (01.02);                                                              
14.2 Короті Тетяні Віленівні  – кадастровий номер 6520383500:02:001:0439, 
площею 7,1809 га с/г угідь, для ведення фермерського господарства (01.02);                                                  
14.3. Мамрак  Ользі Віленівні – кадастровий номер 6520383500:02:001:0440 , 
площею 7,0602 га с/г угідь, для ведення фермерського господарства (01.02);                                                                                 
14.4. Гевку Артему Ігоревичу  – кадастровий номер 6520383500:02:001:0443 , 
площею 7,0504 га  с/г угідь, для ведення фермерського господарства (01.02);                                                                             
14.5. Гевко Анастасії Ігорівні   – кадастровий номер 6520383500:02:001:0441 , 
площею 7,0504 га  с/г угідь, для ведення фермерського господарства (01.02);                                                                             
14.6. Смірновій Катерині  Дмитрівні – кадастровий номер 
6520383500:02:001:0438, площею 7,1902 га  с/г угідь, для ведення фермерського 
господарства (01.02);                                                                                          
14.7. Музиківській сільській раді – кадастровий номер 6520383500:02:001:0444, 
площею 0,3809 га лісових насаджень   лінійного типу (лісосмуга)                                                                                     
14.8.  Музиківській  сільській раді зареєструвати право комунальної власності на 
земельну ділянку – кадастровий номер 6520383500:02:001:0444, площею 
0,3809га лісових насаджень   лінійного типу ( лісосмуга).                                                                                                                             

 
 
 



15. Про внесення змін до рішень сесії сільської ради. 
15.1 Посунько Антоніні Сергіївні в рішення  від 25.04.2019 року № 503 у зв'язку 
із зміною кадастрового номера земельної ділянки  для ведення особистого 
селянського господарства з 6520386700:05:001:0092 на 6520386700:02 :001:0743. 

Рішення: внести зміни в рішення сесії. 
 
16. Про  заміну місця розташування земельної ділянки  у зв’язку  з 
помилками в геодезії. 
8.1. Дати згоду  гр. Івановій Світлані Володимирівні на зміну місця розташування 
земельної ділянки для ведення товарного виробництва площею 2,15 га. 
 
17.  Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.  

Вирішили: передати у власність: 
1. Шиліну Сергію Михайловичу у власність для будівництва обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,22 га кадастровий 
номер 6520383500:01:001:0343 за адресою :с.Музиківка провул. Польовий буд.5 
(на земельній ділянці розташований  будинок Шиліна С.М.). 
2. Шевченко Івану Григоровичу у власність для будівництва обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,15 га кадастровий 
номер 6520383500:01:001:01873 за адресою :с.Музиківка вул. 8 Березня  буд.,1Б 
(на земельній ділянці розташована  будівля Шевченка І.Г.). 
  
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.   
18.1. Леусову Андрію Володимировичу – відсутність у заяві бажаного місця 
розташування земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки.  

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії. 

 
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.   
19.1. Огневському Владиславу Володимировичу  – відсутність у заяві бажаного 
місця розташування земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки.   

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії. 

 
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.   
20.1. Князютенковій    Наталії Миколаївні   відсутність у заяві бажаного місця 
розташування земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки.  

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії. 



                                                                                                                                                                           
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.   
21.1.Процик  Ірині Михайлівні - відсутність у заяві бажаного місця розташування 
земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки, члени земельної комісії не 
проголосували за надання ділянки .  

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії. 
 
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.                                                                                                        
22.1. Ковалишину Петру Євгенійовичу - відсутність у заяві бажаного місця 
розташування земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки, члени 
земельної комісії не проголосували за надання ділянки .Відсутність вільних 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення.   

Рішення: не дійшовши спільної думки, винести дане питання на розгляд 
сесії. 
 
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення  особистого селянського 
господарства. 
1.Славич Наталія Іванівна - відсутність у заяві бажаного місця розташування 
земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки, члени земельної комісії не 
проголосували за надання ділянки. Відсутність вільних земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. 
 Рішення: не дійшовши спільної думки, винесли дане питання на розгляд 
сесії. 
 
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення  особистого селянського 
господарства. 
1. Процик  Ірині Михайлівні - відсутність у заяві бажаного місця розташування 
земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки, члени земельної комісії не 
проголосували за надання ділянки.  

Рішення: не дійшовши спільної думки, винесли дане питання на розгляд 
сесії. 
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення  особистого селянського 
господарства. 
1.Славич Олександр Васильович - відсутність у заяві бажаного місця 
розташування земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки. 
Рішення: не дійшовши спільної думки, винесли дане питання на розгляд сесії. 



26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення  особистого селянського 
господарства. 
1. Ковалішин Михайло Петрович - відсутність у заяві бажаного місця 
розташування земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки, члени 
земельної комісії не проголосували за надання ділянки. 
Рішення: не дійшовши спільної думки, винесли дане питання на розгляд сесії. 
  
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення  особистого селянського 
господарства.                                                                     
1. Ковалішина Юлія Олександрівна - відсутність у заяві бажаного місця 
розташування земельної ділянки і викопіювання земельної ділянки.  
Рішення: не дійшовши спільної думки, винесли дане питання на розгляд сесії. 
 
28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення  особистого селянського 
господарства. 
1. Рак Любові Іванівні  
Рішення: не дійшовши спільної думки, винесли дане питання на розгляд сесії. 
 
29. Про надання     дозволу на проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику бойових дій. 

Розглянувши заяву Ртіщева Костянтина Сергійовича про виділення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства комісія 
ВИРІШИЛА: дати згоду Ртіщеву Костянтину Сергійовичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  для 
ведення особистого селянського господарства на території Музиківської 
сільської ради у полі –контурі площею 1,5145 га кадастровий номер 
6520383500:02:001:0350. 

 
30. Про подання спеціаліста І категорії Новохацької Л.О. про  надання 
дозволу Музиківській сільській раді на розробку технічної документації 
щодо об’єднання двох земельних ділянок, кадастровий номер 
6520386700:02:001:0512 площею 1,0001 га та 6520386700:02:001:0508 площею 
0,9999 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 
господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення за межами населеного пункту у полі-контурі №104, в одну земельну 
ділянку, для виділення та передачі її у приватну власність.  

Рішення: дати дозвіл на розробку технічної документації щодо об’єднання 
двох земельних ділянок.   
 



31. Про подання спеціаліста І категорії Новохацької Л.О. про  надання 
дозволу Музиківській сільській раді на розробку технічної документації 
щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 6520386700:02:001:0690 
площею 3,1946 га на три земельні ділянки, з цільовим призначенням для ведення 
особистого селянського господарства із земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту у полі-
контурі №84,  для виділення та передачі їх у приватну власність.  

Рішення: дати дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Голова комісії       В.І. Колісніченко 
 
Секретар        Ю.М. Врублевський  
                                                                                           
                                                                                           М.П. Базовка  

 


