
 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять сьомої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 жовтня 2019   року                                                              №678 

 

Про внесення змін до рішення сесії сільської 

ради у зв'язку  із зміною кадастрового номера земельної 

ділянки (Базовка Л.С., Кивенко В.С., Соболевський В.І.) 

 
Розглянувши заяви  громадян,  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. Внести зміни до рішення сесії від 25 липня 2019 року  № 582 «Про надання 

дозволів на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу раніше 
сформованих земельних ділянок (Цоцко І.М., Юрович Т.В., Базовка Л.С.)», а саме:  

1.1. В пункті 1.3 рішення щодо Базовки Лілії Степанівни замінити кадастровий 
номер з 6520386700:02:001:0675 на 6520386700:02:001:0715.   

2. Внести зміни до рішення сесії від 18 червня 2019 року № 546 «Надати дозвіл на 
виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу раніше сформованих 
земельних ділянок (Анцибор М.В., Каменева І.А., Коваль Т.В., Чихун Г.І., Коваль Н.В., 
Кивенко В.С.)», а саме:  

2.1. В пункті 1.6 рішення щодо Кивенко Валентині Сергіївні  замінити кадастровий 
номер з 6520386700:02:001:0347 на 6520386700:02:001:0715. 

3. Внести зміни до рішення сесії від 31 січня 2019 року  № 446 «Про надання дозволів 
на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
ведення ОСГ та технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 
комунальної власності», а саме:  

3.1. В пункті 1.4 рішення щодо Соболевському Владиславу Ігоревичу замінити 
кадастровий номер з 6520386700:02:001:0331 на 6520386700:02:001:0617. 

4. Контроль за виконанням даного 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 
 

  


