
 

 

 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять шостої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 20 вересня 2019   року                                                              №641 
 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд(Куделюк В.В., Сиводєдова Г.В., Славич О.В., 
Штуца Л.І., Шулежко О.П., Грубик Д.І., Спінова О.Ю., 
Бульба Н.Д., Князь В.Й.) 

 

Розглянувши заяви громадян, враховуючи рішення постійної комісії з питань транспорту, 
зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, 
керуючись статтями 12, 116,118,121, , 122, 123 186 пункту 12 розділу Х Земельного кодексу 
України, на підставі статті 26 пункту 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія сільської ради  

 
В И Р І Ш И Л А:  
 
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд: 

1.1.Куделюку Віктору Вікторовичу та Сиводєдової Ганни Вікторівні – орієнтовною 
площею 0,19 га за адресою: с. Музиківка, вул. 8 Березня, 80 у спільну сумісну власність.  

1.2.Славичу Олександру Васильовичу – орієнтовною площею 0,25 га за адресою: 
с. Музиківка, вул. Степова, 35. 

1.3.Штуці Любові Іванівні – орієнтовною площею 0,18 га за адресою: с. Музиківка, 
вул. Смішко,1. 

1.4.Шулежку Олегу Пантелійовичу – орієнтовною площею 0,2229 га за адресою:                                    
с. Музиківка, вул. Херсонська,35. 

1.5.Грубику Дмитру Івановичу – орієнтовною площею 0,20 га за адресою: с. Музиківка, 
вул. 8 Березня, 9. 

1.6.Спіновій Ользі Юріївні – орієнтовною площею 0,2157 га за адресою: с. Музиківка, 
вул. Херсонська, 38. 

1.7.Бульбі Надії Данилівні – орієнтовною площею 0,25 га за адресою: с. Музиківка, 
вул. Стадіонна, 1. 

1.8.Князю Володимиру Йосиповичу – орієнтовною площею 0,18 га за адресою:                   
с. Музиківка, вул. Ангарна, 5. 

2. 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 

  


