
 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьма позачергова сесія восьмого скликання 

 

Рішення № 17 

27 квітня 2021р. 

смт.  Кушугум 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності площею  9,3214 га 

 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

ст. 12, 79-1, 186 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши надану технічну документацію щодо поділу раніше 

сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 2322155600:03:003:5000, 

загальною площею 9,3214 га, розташовану в межах смт. Кушугум на території 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам»яток, історичного 

середовища та благоустрою 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу раніше 

сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, цільове призначення землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам (код КВЦПЗ-16.00), кадастровий номер 

2322155600:03:003:5000  загальною площею 9,3214 га,  розташовану в межах 

смт. Кушугум на території Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області. 

 

2. Затвердити поділ раніше сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

2322155600:03:003:5000 загальною площею 9,3214 га,  цільове призначення 

землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним особам (код КВЦПЗ-16.00) на 

тридцять три окремих, із них: 

ділянка площею 1,1000 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1034 

ділянка площею 1,5000 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1035 

ділянка площею 1,4000 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1036 

ділянка площею 0,5850 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1037 

ділянка площею 1,5141 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1038 

ділянка площею 0,2000 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1039 

ділянка площею 0,0612 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1040 

ділянка площею 0,1533 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1041 



ділянка площею 0,4300 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1042 

ділянка площею 0,0418 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1043 

ділянка площею 0,3208 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1044 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1045 

ділянка площею 0,0013 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1046 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1047 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1048 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1049 

ділянка площею 0,0012 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1050 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1051 

ділянка площею 0,0011 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1052 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1053 

ділянка площею 0,0013 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1054 

ділянка площею 0,0013 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1055 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1056 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1057 

ділянка площею 0,0014 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1058 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1059 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1060 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1061 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1062 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1063 

ділянка площею 0,0013 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1064 

ділянка площею 0,0004 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1065 

ділянка площею 2,0000 га, кадастровий номер 2322155600:03:033:1066 

 

3. Цільове призначення земельних ділянок,  які утворились в результаті поділу, 

землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним особам (код КВЦПЗ-16.00). 

 

4. 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 


