
 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

чотирнадцята позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 5 

17 листопада 2021 року 

смт.Кушугум                                                        

Про виявлення  безхазяйного майна, майна відумерлої спадщини та майна 

житлової та нежитлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню на 

території Кушугумської громади Запорізького району Запорізької області.   

 

            Керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 

01.07.2004 № 1952-IV (зі змінами), ст.266 Податкового кодексу України 

пунктів 82-88 Постанови Кабінету міністрів України «Про   державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 №1127 (зі 

змінами), , з метою виявлення та поставлення на облік виявлених 

об’єктів  нерухомого майна як безхазяйного майна, об’єктів майна відумерлої 

спадщини зберігання, прийняття його до комунальної власності та виявлення 

об’єктів майна житлової та нежитлової нерухомості, що підлягають 

оподаткуванню на території Кушугумської громади Запорізького району 

Запорізької області,    

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Створити комісію з питань виявлення безхазяйного майна, об’єктів майна 

відумерлої спадщини та майна житлової та нежитлової нерухомості, що 

підлягають оподаткуванню на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області. (Далі Комісія)  

2.Затвердити склад комісії (Додаток 1 до цього Рішення) 

3.Доручити Комісії здійснити заходи щодо обстеження території населених 

пунктів Кушугумської громади  з метою виявлення безхазяйного майна, майна 

відумерлої спадщини та майна житлової та нежитлової нерухомості, що 

підлягає оподаткуванню на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області та скласти акти обстеження.   

4.Акт обстеження об’єктів безхазяйного майна, об’єктів майна відумерлої 

спадщини винести на затвердження сесії Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області.  
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5.Селищному голові звернутися до органів Державної фіскальної служби, 

бюро технічної інвентаризації, щодо виявлених об’єктів майна відумерлої 

спадщини та майна житлової та нежитлової нерухомості, що підлягають 

оподаткуванню на території Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області.  

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Кушугумського 

селищного голову Сосуновського В.С. 

 

Селищний голова                                          В.С.Сосуновський 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення сесії Кушугумської селищної ради 

                                                                                                           Запорізького району Запорізької області  

                                                                                                  № 5 від «17» листопада 2021 року 

 

Склад комісії з питань виявлення безхазяйного майна, об’єктів майна  

відумерлої спадщини та майна житлової та нежитлової нерухомості, що 

підлягають оподаткуванню на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області. 

 

Харченко Олександр Володимирович, 

перший заступник селищного голови 

Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

 

 

Пунько Олександр Іванович, 

головний спеціаліст 

фінансового відділу 

Кушугумської селищної ради   

 

                    

                     Голова комісії 

 

 

 

 

                   

                   Секретар комісії 

 

 

 

 

                    

                                            ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

 

 

Волик Людмила Анатоліївна  

 

 

 

Єресько Олександр Володимирович 

 

 

 

Пономаренко Віталій Олександрович 

 

 

 

 

Юсуфов Ельдар Газонфарович 

Староста Малокатеринівского 

старостинського округу 

Кушугумської селищної ради  

  

староста Балабинського 

старостинського округу  

Кушугумської селищної ради 

 

спеціаліст І категорії, 

землевпорядник відділу земельних 

відносин та екології  

Кушугумської  селищної ради 

 

завідуючий господарством сектору 

господарського забезпечення 

виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради  

 

Селищний голова                                                                  В.С.Сосуновський 

 


