
 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                                                              №592 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши подання головного спеціаліста із землекористування та екології  
Гордовенко В.П про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок комунальної власності  на окремі ділянки громадянам із цільовим 
призначенням ведення особистого селянського господарства на території Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради, враховуючи рішення  постійної  
комісії  з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища, відповідно до статей 12, 117, 122, 186 Земельного 
кодексу України, керуючись статтями  26, 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності із земель колективної власності колишнього ВАТ 
«Східний»  площею 15,0 га на окремі ділянки громадянам із цільовим призначенням 
ведення особистого селянського господарства, у полі - контурі №84 Музиківської 
сільської ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0319): 

1.1. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0682 площею 1,00 га; 
1.2. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0683 площею 2,00 га; 
1.3. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0684 площею 2,0 га; 
1.4. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0685 площею 1,00 га; 
1.5. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0686 площею 1,00 га; 
1.6. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0687 площею 1,00 га; 
1.7. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0688 площею 2,00 га. 
1.8. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0689 площею 2,8055 га; 
1. 9 кадастровий номер 6520386700:02:001: 0690 площею 3,1946га. 
2. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності  площею 18,6543 га на окремі ділянки громадянам із 
цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства, у полі - контурі 
№84 Музиківської сільської ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0347): 

2.1. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0673 площею 2,00 га; 
2.2. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0674 площею 0,1969 га; 
2.3. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0675 площею 10,4577 га; 
2.4. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0676 площею 2,00 га; 



 

 

2.5. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0677 площею 2,00 га; 
2.6. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0678 площею 2,00 га. 
3.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності  площею 4,0 га на окремі ділянки громадянам із цільовим 
призначенням ведення особистого селянського господарства, на території 
Східненського територіального округу  Музиківської сільської ради у полі контурі №88 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0532): 

3.1. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0670 площею 2,00 га; 
3.2. кадастровий номер 6520386700:02:001: 0669 площею 2,055 га; 
4. Музиківській сільській раді провести державну реєстрацію земельних ділянок  

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

5. Контроль за виконанням цього 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 

 
 

  


