
 

 

                                                                  
     У К Р А Ї Н А 

      КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

           Запорізького району Запорізької області 

              сімнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 74 

02 лютого  2022р. 

смт. Кушугум 

 

Про  розгляд  звернення  гр .Касілова  Едуарда  Миколайовича      

 Керуючись ст. 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», Земельним кодексом 

України, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності № 240801340 від 18.01.2021 р., розглянувши 

заяву гр. Касілова Едуарда Миколайовича № 48/05-05 від 24.01.2021р., який 

зареєстрований за адресою:  м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 76А, 

Запорізької області, про надання дозволу на укладення договору оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 2322155300:01:001:1052 загальною 

площею 0,0085 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

розташовану за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. 

Балабине, вул. Червона, буд. 21-а, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань земельних відносин, планування території будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

     1.У наданні дозволу гр. Касілову Едуарду Миколайовичу (РНОКПП 

2646317578) щодо укладення додаткового договору особистого строкового 

сервітуту для обслуговування малої архітектурної форми, розташовану за 

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

Червона, буд. 21-а відмовити. 

     2.Надати дозвіл гр. Касілову Едуарду Миколайовичу (РНОКПП 

2646317578)  щодо укладення додаткової угоди на розірвання договору 

особистого строкового сервітуту для обслуговування малої архітектурної 

форми, розташовану за адресою: Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Балабине, вул. Червона, буд. 21А. 

     3.Надати дозвіл гр. Касілову Едуарду Миколайовичу (РНОКПП 

2646317578)  на укладення договору оренди земельної ділянки кадастровий 

номер 2322155300:01:001:1052, загальною площею 0,0085 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) за 

рахунок земель комунальної власності із земель житлової та громадської 

забудови. 

     

 

 

 



 

 

      4.Рекомендувати гр. Касілову Едуарду Миколайовичу після укладення 

договору у двохтижневий термін здійснити реєстрацію в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно та іншого речового права. 

      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 

 

 

 


