
   ПРОЄКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

  від                        №  
м. Краматорськ 

 

 

Про відмову в наданні дозволів на 
розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого 
селянського господарства громадянам в 
районі вул. Танкістів 

 

 

 

            Розглянувши клопотання громадян про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства, надані матеріали, враховуючи листи Відділу № 1 Управління у 
Краматорському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області від 
20.09.2021 № 0-5-0.131-42/31-21, № 0-5-0.131-45/31-21, рекомендації Постійної комісії міської 
ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 19, 
33, 122, 123, 134, 211 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Постановою Кабінету Міністрів України від 
04.02.2004 № 122 «Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між 
власниками земельних часток (паїв), п. 8 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

 

          міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

          Відмовити в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам, у 
зв’язку з тим, що відповідно до проекту роздержавлення і приватизації земель колективного 
сільськогосподарського підприємства «Веселий», земельні ділянки, які зазначені на графічних 
матеріалах, відносяться до земель колективної власності та є приватною власністю власників 
сертифікатів на право на земельну частку пай:  
          1) Соломці Артуру Миколайовичу (іден. номер ...) яка розташована на території 
Краматорської територіальної громади в районі вул. Танкістів, орієнтовною площею 2,0000 га; 
          2) Карагодіну Микиті Дмитровичу (іден. номер …) яка розташована на території 
Краматорської територіальної громади в районі вул. Танкістів, орієнтовною площею 2,0000 га.  
              

          

Міський голова                                                                                         О.В. Гончаренко        


