
 
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Шостої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 18 лютого  2021 року         №100 

 
Про затвердження технічних документацій 

та проєктів землеустрою і передачу земельних 
ділянок у власність (Русал Л.В., Жаниспаєва Н.В., 
Маліченко О.С.; Татарінов О.І., Татарінова О.А.; 
Соболевський В.І.) 

 
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 із земель житлової та громадської забудови та передати у власність таким 
громадянам:  

1.1.Русал Людмилі Василівні - 0,1852 га за адресою: с. Східне, вул. Південна, 35 
(кадастровий номер 6520386700:01:001:0046). 

2. Затвердити проєкти із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
земель житлової та громадської забудови та передати у власність таким громадянам:  

2.1. Жаниспаєвій Наталі Валентинівні,  площею 0,1286 га за адресою: с. Музиківка, 
вул. І Львівська, 23 (кадастровий номер 6520383500:01:001:0617). 

2.2. Маліченку Олегу Станіславовичу (учасник АТО), площею 0,1500 га за адресою: 
с. Музиківка, вулиця Богдана Хмельницького, 2 (кадастровий номер 6520383500:01:001:0275).  

3. Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
шляхом поділу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
кадастровим номером 6520386700:02:001:0081 і передати у власність утворені ділянки 
наступним громадянам:  

3.1. Татарінову Олександру Івановичу – площею 1,0000 га на території Східненського 
старостинського округу (кадастровий номер 6520386700:02:001:0818). 

3.2. Татаріновій Ользі Анатоліївні – площею 1,0000 га на території Східненського 
старостинського округу (кадастровий номер 6520386700:02:001:0819).  

4. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського 
господарства Соболевському Владиславу Ігоровичу (учасник АТО) площею 2,0000 га, 



кадастровий номер 6520386700:02:001:0761 на території Східненського старостинського 
округу. 

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. 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         С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  


