
ПРОЕКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

  від                     №  
м. Краматорськ 
 
 
 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу земельної 
ділянки в постійне користування  
 

 
 
 

Розглянувши клопотання юридичної особи про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу земельної ділянки в постійне користування, надані матеріали, 
враховуючи рекомендації Постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 92, 95, 96, 122, 123, 124, 125, 126, 184, 
211 Земельного кодексу України, ст. 25, 30, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 6, 15, 
16, 24, 25 Закону України «Про оренду землі», п.8 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 

 
 міська рада                      

 
 В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати земельну ділянку в постійне 
користування:  

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСТ» (код ЄДРПОУ 30073882) по вул. 
Дружби (Леніна), в районі парку імені О.С. Пушкіна площею 1,3030 га під будівництво та 
експлуатацію фізкультурно-оздоровчого комплексу у складі критого льодового майданчика, 
гостьової автостоянки, тенісних кортів, дитячого ігрового майданчика з благоустроєм 
прилеглої території (кадастровий номер 1412900000:00:005:0528). 

2. Зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСТ»: 

2.1. в місячний строк після прийняття рішення оформити правовстановлюючі 
документи на земельну ділянку згідно з діючим законодавством; 

2.2. забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; 
2.3. додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;  

2.4. своєчасно сплачувати земельний податок; 



 2 
2.5. не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 

землекористувачів; 
2.6. дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням 

земельних сервітутів та охоронних зон. 
 
 

 
Міський голова                                                                                       А.В. Панков 
 


