
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 15.09.2021 № 15/VIII-845 

м. Краматорськ 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та     
передачу у власність земельної ділянки для 

обслуговування індивідуального гаражу          
громадянці Катренко Ользі Василівні 
 
 

Розглянувши клопотання громадянки Катренко Ольги Василівни про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної 
ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, надані матеріали, враховуючи            
рекомендації Постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин,       
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 40, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 173, 186, 
211 Земельного кодексу України, п. 8 розділу 2 «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. 25, 30, 50 Закону України «Про  землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада 
 

 В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для                 
обслуговування індивідуального гаражу (код КВЦПЗ 02.05) громадянці Катренко Ользі 

Василівні (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, гараж у дворі 

буд. № …, площею 0,0042 га (кадастровий номер 1412900000:00:011:1687). 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у власність із земель житлової та 

громадської забудови комунальної власності для обслуговування індивідуального гаражу 
громадянці Катренко Ользі Василівні (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ, вул. 

Конрада Гампера, гараж у дворі буд. № …, площею 0,0042 га (кадастровий номер 

1412900000:00:011:1687). 

3. Громадянці Катренко Ользі Василівні: 

3.1. оформити право власності на земельну ділянку відповідно до чинного 

законодавства; 

3.2. своєчасно вносити плату за землю; 

3.3. забезпечувати використання земель за цільовим призначенням; 

3.4. не порушувати права власників суміжних ділянок та землекористувачів; 

3.5. дотримуватися правил добросусідства; 

3.6. додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію 

міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та 

заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків. 
 
 
 

Міський голова        О.В. Гончаренко 


