
 

 

 

 
 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                                                              №593 

 

Про передачу у власність земельних ділянок  

для ведення особистого селянського господарства  із 

земель сільськогосподарського призначення  

комунальної власності за межами населених пунктів 

(Спину І.В., Туровський В.К., Білий Д.В., 

Меленчук С.А., Шкурупій С.О., Марканіч К.В., 

Чепура М.М., Позняк О.К.; Чихун Т.О., Чихун С.В.) 

 

Розглянувши  заяви  громадян про передачу  власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення, враховуючи рішення  постійної  комісії  з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища, відповідно до статей 12, 33, 117, 121, 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.Передати у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 
наступним  громадянам: 

  1.1.Спину Ірині Володимирівні – 1,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Східненського територіального округу Музиківської сільської 
ради у полі-контурі № 84 ділянка №15 (кадастровий номер 6520386700:02:001:0682); 

  1.2.Туровському  Віталію Казимировичу - 1,000 га для ведення особистого 
селянського господарства на території Східненського територіального округу 
Музиківської сільської ради у полі-контурі № 84 ділянка №11 (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0685); 

1.3.Білому Дмитру Васильовичу - 1,000 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Східненського територіального округу Музиківської сільської 
ради у полі-контурі № 84 ділянка №10 (кадастровий номер 6520386700:02:001:0687); 



 

 

1.4.Меленчук Світлані  Анатоліївні - 2,0000га для ведення особистого 
селянського господарства на території Східненського територіального округу 
Музиківської сільської ради у полі-контурі № 84 ділянка №12-13 (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0683); 

1.5.Шкурупію  Сергію Олександровичу- 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства на території Східненського територіального округу 
Музиківської сільської ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0673); 

1.6. Марканич Каріні Василівні -2,0000га для ведення особистого селянського 
господарства на території Східненського територіального округу Музиківської сільської 
ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0676);                                      

1.7.Чепурі Марині Михайлівні  -2,0000га для ведення особистого селянського 
господарства на території Східненського територіального округу Музиківської сільської 
ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0677);                                             

1.8. Позняк Ользі Кіндратівні -2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства на території Східненського територіального округу Музиківської сільської 
ради кадастровий номер 6520386700:02:001:0678. 

2.Припинити Чихун  Світлані Володимирівні право постійного користування 
земельно  ділянкою, що була раніше надана  їй для ведення особистого селянського 
господарства. 

2.1.Вважати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного 
користування землею серії ХС –ІІ-17-49, зареєстрований в Книзі державних актів на 
право постійного користування землею 27.11.1995 року за № 49                                  

2.2.Надати Чихун Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку площею 
1,0 га (кадастровий номер 6520386700:02:001:0559) із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності без зміни цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства, за межами населених пунктів на території 
Східненського територіального  округу Музиківської  сільської ради.   

   3.Припинити Чихун  Тетяні Олександрівні право постійного користування 
земельно  ділянкою, що була раніше надана  їй для ведення особистого селянського 
господарства. 

3.1.Вважати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного 
користування землею серії ІІІ -ХС № 006556, зареєстрований в Книзі державних актів 
на право постійного користування землею 18.07.2001 року за № 152                                  

3.2.Надати Чихун Тетяні Олександрівні у власність земельну ділянку площею     
2,0га (кадастровий номер 6520386700:02:001:0526) із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності без зміни цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства, за межами населених пунктів на території 
Східненського територіального  округу Музиківської  сільської ради.   

 4. 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» 

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 

 

  


