
 

 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять сьомої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 жовтня 2019   року                                                              №672 

 
Про припинення постійного користування 

та передачу у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства 

(Стебловський А.В., Штоюнда В.І., Демяник Ю.О., 

Гриб І.В., Богданов А.О., Барановський О.О., 

Радиш А.М.,  Радиш А.М.,  Уродливець І.М., 

Іванова С.В., Черепащук Д.І., Ковтун П.В.) 

 
Розглянувши заяви громадян щодо припинення права постійного користування та 

передачі у власність, користування земельними ділянками, враховуючи рішення  постійної  
комісії  з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища, відповідно до статей 12,33 92., 122 Земельного 
кодексу України, керуючись статтями  26  Закону України “ Про місцеве самоврядування 
в Україні”, сесія сільської ради 

 
 ВИРІШИЛА: 
 

1.Припинити постійне користування земельними ділянками для ведення особистого 
селяського господарства  та передати у власність: 

1.1. Стебловському Анатолію Володимировичу – земельну ділянку для ведення  
особистого селянського господарства на території  Музиківської сільської ради у полі–
контурі № 104 площею 1,0 га, державний акт ХС-І 17-66 (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0507). 

1.2. Штоюнді Володимиру Івановичу – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району площею 1,0 га, 
державний акт серія ХС-ІІ-17-63, (кадастровий номер 6520386700:02:001:0504). 

1.3 Демяник Юрію Олександровичу – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району площею 1,0 га 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0495), державний акт серія ІV-ХС номер 011794. 

1.4. Гриб Ігорю Васильовичу – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району площею 1,0 га 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0561), державний акт серія ХС-ІІ номер 17-52. 

1.5. Богданову Анатолію Олексійовичу –земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району площею 1,0 га 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0556), державний акт серія ХС-ІІ номер 17-53. 



 

 

1.6. Барановському Олександру Олексійовичу – земельну ділянку в межах 
Східненського територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району в 
полі-контурі 102, площею 1,75 га, державний акт серія ХС-ІІ номер 17-53. 

1.7. Радишу Анатолію Миколайовичу – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району (кадастровий 
номер 6520386700:02:001:0530), площею 1,0 га, державний акт серія ХС-ІІ-17-91. 

1.8. Радишу Андрію Миколайовичу – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району (кадастровий 
номер 6520386700:02:001:0531), площею 1,0 га, державний акт серія ХС-ІІ номер 17-93. 

1.9. Уродливець Івану Миколайовичу – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району (кадастровий 
номер 6520386700:02:001:0501), площею 1,0 га, державний акт серія ХС. 

1.10. Івановій Світлані Володимирівні – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району (кадастровий 
номер 6520386700:02:001:0543), площею 2,0 га, державний акт серія ІІІ-ХС номер 006700. 

1.11. Черепащук Діні Іванівні – земельну ділянку в межах Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради Білозерського району (кадастровий 
номер 6520386700:02:001:0492), державний акт серія IV-ХС номер 011798, площею 2,0 га.  

2. Припинити право постійного користування гр. Ковтуну Павлу Володимировичу 
на земельну ділянку площею 1,0 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0513 згідно 
поданої заяви. 

3.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» 

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 

 
 

  


