
  

                                          ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
                                 ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 

      Газета заснована у квітні 2008 року  №5 (214) СПЕЦВИПУСК      18 травня 2020 року 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

РІШЕННЯ 
Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 

від 05 березня 2020  року                                                              № 818 
Про затвердження технічної документації  
із нормативної грошової оцінки земельнихділянок,  
які надані в оренду ПАТ «Агрохолдинг Авангард» для розміщення,  
об’єктів інженерної інфраструктури на території  
Музиківської сільської ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0038) 

Розглянувши технічні документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду ПАТ 
«Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (прокладання господарчо -побутової виробничої та 
дощової каналізації) на території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради розроблену ТОВ «Альянс», 
керуючись ст. 12,  186,  201 Земельного кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель» ,враховуючи висновок 
державної земельної експертизи землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 
22.03.2019 року №23, Податкового кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 
Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду ПАТ 

«Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (прокладання господарчо - побутової виробничої та 
дощової каналізації) на території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради загальною площею 0,2440 га 
кадастровий номер 6520386700:02:001:0038 з визначеною сумою нормативної грошової оцінки земельної ділянки 250703,16 
грн.(категорія земель - землі промисловості ,транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення цільове 
призначення- 11.04.для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури;  
вид  використання земельної ділянки -  під розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (прокладання господарчо-побутової 
виробничої та дощової каналізації) 

 2. Внести відповідні зміни  до  договору оренди землі  від 11.05.2014 року номер запису про інше речове право 5604383.  
 3.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.ЛЕЙБЗОН 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

РІШЕННЯ 
Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 

від 05 березня 2020  року                                                              № 819 
 Про затвердження технічної документації  

із нормативної грошової оцінки земельнихділянок,  
які надані в оренду ПАТ «Агрохолдинг Авангард» для розміщення,  
об’єктів інженерної інфраструктури на території  
Музиківської сільської ради(кадастровий номер 6520386700:02:001:0039) 

Розглянувши технічні документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду ПАТ 
«Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (прокладання господарчо -побутової виробничої та 
дощової каналізації) на території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради розроблену ТОВ «Альянс», 
керуючись ст. 12,  186,  201 Земельного кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель» ,враховуючи висновок 
державної земельної експертизи землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 
22.03.2019 року №22, Податкового кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 
Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду ПАТ 

«Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (прокладання господарчо - побутової виробничої та 
дощової каналізації) на території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради загальною площею 0,2040 га 
кадастровий номер 6520386700:02:001:0039 з визначеною сумою нормативної грошової оцінки земельної ділянки 209604,28 
грн.(категорія земель - землі промисловості ,транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення цільове 
призначення- 11.04.для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури;  
вид  використання земельної ділянки -  під розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (прокладання господарчо-побутової 
виробничої та дощової каналізації) 

 2. Внести відповідні зміни  в п.5, п .9  до  договору оренди землі  від 11.05.2014 року номер запису про інше речове право 
5604383. 

 3.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.ЛЕЙБЗОН 



 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

РІШЕННЯ 
Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 

від 05 березня 2020  року                                                              № 820 
Про затвердження технічної документації  
із нормативної грошової оцінки земельних ділянок,  
які надані в оренду ПАТ «Агрохолдинг Авангард» для розміщення,  
об’єктів інженерної інфраструктури (ГРШ-1)на території  
Музиківської сільської ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0037) 

 Розглянувши технічні документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду 
ПАТ «Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (ГРШ-1) на території Східненського 
територіального округу Музиківської сільської ради розроблену ТОВ «Альянс», керуючись ст. 12,  186,  201 Земельного 
кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель» ,враховуючи висновок державної земельної експертизи 
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 22.03.2019 року №24, 
Податкового кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. Прикінцевих 
положень Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду ПАТ 

«Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (прокладання господарчо - побутової виробничої 
та дощової каналізації) на території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради загальною площею 
0,0100 га кадастровий номер 6520386700:02:001:0037 з визначеною сумою нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
10274,72 грн.(категорія земель - землі промисловості ,транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
цільове призначення- 11.04. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури;  вид  використання земельної ділянки -  під розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (ГРШ-1) 

 2. Внести відповідні зміни  в п.5, п .9  до  договору оренди землі  від  11.05.2014 року номер запису про інше речове 
право 5604334. 

3.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.ЛЕЙБЗОН 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

РІШЕННЯ 
Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 

від 05 березня 2020  року                                                              № 821 
Про затвердження технічної документації  
з нормативної грошової оцінки земельних ділянок,  
які надані в оренду  ПАТ «Агрохолдинг Авангард» для розміщення,  
об’єктів інженерної інфраструктури  
(переливного трубопроводу) на території  
Музиківської сільської ради (кадастровий номер 6520386700:02:001:0036)  

Розглянувши технічні документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду ПАТ 
«Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури (переливного трубопроводу) на території 
Східненського територіального округу Музиківської сільської ради розроблену ТОВ «Альянс», керуючись ст. 12,  186,  201 
Земельного кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель» ,враховуючи висновок державної земельної 
експертизи землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 22.03.2019 року 
№25, Податкового кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. Прикінцевих 
положень Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду ПАТ 

«Агрохолдинг Авангард» для розміщення об’єкту інженерної інфраструктури для розміщення об’єкту інженерної 
інфраструктури (переливного трубопроводу)  на території Східненського територіального округу Музиківської сільської ради 
загальною площею 0,1987 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0036 з визначеною сумою нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки 204158,68 грн.(категорія земель - землі промисловості ,транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення цільове призначення- 11.04. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури;  вид  використання земельної ділянки -  під розміщення об’єкту інженерної інфраструктури 
(переливного трубопроводу) 

 2.Внести відповідні зміни  в п.5, п .9  до  договору оренди землі  від 11.05.2014 року номер запису про інше речове 
право 5604357                                                                   

3.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.ЛЕЙБЗОН 
Випуск підготовлений в рамках співпраці ГО «Музичани» та Музиківської сільської ради на виконання ЗУ «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ЗУ «Про доступ до публічної інформації». З текстом 
опублікованих рішень сесії у форматі «відкритих даних» можна ознайомитися на офіційному сайті громади 
https://muzykivskaotg.gov.ua/  

Реєстраційне свідоцтво ХС №7861437 ПР від 11.12.2018 року Тираж 100 примірників. Випускаючий редактор Н.М. Котова. 
 


