
 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять сьомої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 жовтня 2019   року                                                              №680 

 
Про надання дозволу на проведення 

інвентаризації земель для ведення 

фермерського господарства 

(Ковальчук О.В.) 

 

   Розглянувши  заяви  громадян членів фермерського господарства « Барвінок»  про  
надання дозволів на розроблення  технічної документації із землеустроющодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок приватної власності для ведення 
фермерського господарства у зв’язку  з допущеною помилкою в процесі інвентаризації 
земель державної власті і передачі їх у комунальну власність Музиківської сільської ради  
та  інші  подані  матеріали  з  цього питання, враховуючи  рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища, керуючись ст. ст. 12, 22, 32,118,121,122 Земельного кодексу 
України, ст.19,ст.25  Закону України «Про землеустрій»,  ст. 25,  п. 34 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради   

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Дати  дозвіл громадянам на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  приватної власності для ведення 
фермерського господарства згідно державних актів:                                                

1.1. Ковальчуку Олександру Віталійовичу  площею 7,54 га на державний акт на 
право приватної власності на  землю серії ІІ-ХС №005813 зареєстрованого в Книзі записів  
державних актів на право приватної власності на землю за №  51  26 вересня  2000 року 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0341)                                                        

1.2. Ковальчук Тетяні Петрівні  площею 7,54 га на державний акт на право приватної 
власності на  землю серії ІІ-ХС №005812 зареєстрованого в Книзі записів  державних актів 
на право приватної власності на землю за №  51  26 вересня  2000 року (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0341)                                                      

2.Після погодження технічних документацій із землеустрою  вжити заходів щодо 
реєстрації земельних ділянок  Державному земельному кадастрі.                                        

3. За наявності витягів  з Державного земельного кадастру провести реєстрацію 
земельних ділянок  приватної і комунальної власності у Державному реєстрі речових прав. 

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 
 

  


