
 

 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                      одинадцята позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 72 

 

06 серпня 2021р.                                                                                                                                                                                                                                                       

смт. Кушугум                                                                                                         
 
Про проведення інвентаризації земельних 

 ділянок орієнтовною площею 0,2609 та 0,1894 га . 

           

     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 ПП "КОРСАР"  про проведення 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення  та 

інвентаризації земель орієнтовною площею 0,4827га, розташованої на 

території земель комунальної власності Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області для розробки проекту 

землеустрою, враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території, будівництва. архітектури, 

охорони пам’яток ,історичного середовища та благоустрою 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею 0,2609  та 0,1894 га, для розташування 

полезахисної смуги.  

2. Замовити землевпорядній організації проведення робіт з 

інвентаризацію земель. 

3. Зобов’язати селищного голову В.С. Сосуновського підписати договір 

на виконання робіт із інвентаризацію земель. 



4. Фінансування робіт з розробки технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель здійснити за рахунок місцевого бюджету 

або інших джерел не заборонених законом. 

5. 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.   

6. 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 

 


