
                                                               

 

 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

восьма позачергова сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення № 69 

27 квітня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про проведення інвентаризації нерозподілених земель колективної власності 

сільськогосподарського призначення  реформованого КСП " Кушугумське " та  

cкладання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки орієнтовною площею 10,4га . 

           

     З метою формування нерозподілених земельних ділянок, визначення їх 

розмірів, меж та внесення до Державного земельного кадастру, здійснення 

контролю за використанням та охороною земель, керуючись Порядком 

проведення інвентаризації земель, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476, закону України від 10.07.18 

р. № 2498-VIII “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю , удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення , запобігання  рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, 

що вступив в дію  з 1 січня 2019 року, ст.ст.12,79’ Земельного кодексу Украї-

ни,  ст.35,57 Закону України “ Про землеустрій ”, ст.26 Закону України “ Про 

місцеве самоврядування в Україні ”, заслухавши звернення Фермерського 

господарства "АТЕРРА"  про надання дозволу проведення інвентаризації 

нерозподілених земель колективної власності сільськогосподарського 

призначення  реформованого КСП " Кушугумське " та складання технічної 

документації  із землеустрою щодо інвентаризації земель орієнтовною 

площею 10,4га, розташованої на території земель комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області , за 

межами смт. Кушугум, враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва. архітектури, охорони 

пам’яток ,історичного середовища та благоустрою 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати Фермерському  господарству "АТЕРРА", в особі голови Калниш 

Артема Юрійовича, дозвіл на проведення інвентаризації нерозподілених 

земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва ( вид сільськогосподарських угідь – 

пасовище) колективної власності реформованого КСП " Кушугумське ",  

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки для передачі в оренду Фермерському  господарству 

"АТЕРРА". Земельна ділянка  розташована за межами населеного пункту 



Кушугум Кушугумської селищної ради, а саме : одним масивом орієнтовною 

площею 10.4га. 

2. Фінансування робіт із розробки технічної документації здійснити за 

рахунок інвестора Фермерського   господарства "АТЕРРА". 

3. Розроблену за результатами проведення інвентаризації земель 

документацію із землеустрою, яка погоджена в порядку, встановленим  

ст.186 Земельного кодексу України подати на затвердження до Кушугумської 

селищної ради.   

4. Контроль враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань земельних       

відносин, планування території, будівництва. архітектури,охорони пам’яток , 

історичного середовища та благоустрою 

 

 

 

Селищний голова                                                      В.С.Сосуновський 

 


