
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
  від 15.09.2021 № 15/VIII-847 

м. Краматорськ 
 
 
Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та  передачу у власність 

земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) громадянам  

 
 
 

Розглянувши клопотання громадян про затвердження технічних документацій із        
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та передачу у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), надані матеріали,               
враховуючи рекомендації Постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних  
відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 12, 80, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
184, 211  Земельного кодексу України, ст. 25, 30, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 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. 26 Закону України «Про     
місцеве самоврядування в Україні», 

 
 міська рада                           
 
 В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01)            
громадянам: 

1.1. Гонтову Микиті Максимовичу (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ,           
вул. Михайла Вербицького, …, площею 0,0695 га (кадастровий номер 

1412900000:00:014:1377); 

1.2. Шугаєвій Тетяні Павлівні (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ,                   
вул. Юліуса Фучика, …, площею 0,0621 га (кадастровий номер 1412900000:00:019:0610); 

1.3. Жуков Таїсі Григорівні (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ,                     
вул. Григорія Сковороди, …, площею 0,0781 га (кадастровий номер 

1412900000:00:015:0815); 
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1.4. Морозову Миколі Івановичу (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ,             
вул. Юліуса Фучика, …, площею 0,0635 га (кадастровий номер 1412900000:00:019:0757); 

1.5. Тісленко Вероніці Вікторівні (іден. номер …), Тісленку Тімуру Володимировичу 

(іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ, пров. Омський, …, площею 0,0754 га 

(кадастровий номер 1412900000:00:018:0988). 

2. Передати земельні ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із 

земель     житлової та громадської забудови комунальної власності громадянам: 

2.1. Гонтову Микиті Максимовичу (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ,          
вул. Михайла Вербицького, …, площею 0,0695 га (кадастровий номер 

1412900000:00:014:1377); 

2.2. Шугаєвій Тетяні Павлівні (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ,              
вул. Юліуса Фучика, …, площею 0,0621 га (кадастровий номер 1412900000:00:019:0610); 

2.3. Жуков Таїсі Григорівні (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ, вул. Григорія 

Сковороди, …, площею 0,0781 га (кадастровий номер 1412900000:00:015:0815); 

2.4. Морозову Миколі Івановичу (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ,         
вул. Юліуса Фучика, …, площею 0,0635 га (кадастровий номер 1412900000:00:019:0757); 

2.5. у спільну часткову Тісленко Вероніці Вікторівні (іден. номер …), Тісленку Тімуру 

Володимировичу (іден. номер …) за адресою: м. Краматорськ, пров. Омський, …, площею 

0,0754 га (кадастровий номер 1412900000:00:018:0988). 

3. Громадянам, вказаним у п. 2 цього рішення: 

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. 

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 


