
 

  

                                                                                               
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

сімнадцята позачергова сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення №  17   

02 лютого 2022р. 

смт. Кушугум 

 

Про надання дозволу розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Степанову О.О.  

  

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 12, 38, 40, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 

розглянувши заяву гр. Степанова Олександра Олександровича, учасника 

АТО, який зареєстрований за адресою: смт. Кушугум, вул. Пушкіна, буд. 66 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1500 га, розташовану за адресою: смт. 

Малокатеринівка, вул. Запорізька, 23, Запорізького району, Запорізької 

області, згідно наданої схеми, враховуючи результати кадастрової зйомки 

земельної ділянки та рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

     1.Дати дозвіл гр. Степанову Олександру Олександровичу (РНОКПП  

3297412310)  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), площею 0,1500 га, розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Малокатеринівка, вул. 

Запорізька, 23. 

     2.Рекомендувати гр. Степанову Олександру Олександровичу (РНОКПП  

3297412310) звернутися до землевпорядної організації з метою 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд . 

     

 



 

 

 3.Виготовлений  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

надати до Кушугумської селищної ради на розгляд, затвердження та 

прийняття відповідного рішення щодо безоплатної передачі земельної 

ділянки у власність. 

     4.Попередити гр. Степанова Олександра Олександровича про ризик 

фінансових втрат, пов’язаних з оформленням права власності у разі не 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

у випадках, передбачених законом.  

     5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, планування території будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою. 

 

 

Селищний голова                                                               В.С.Сосуновський 

 

 

 

 


