
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 13.10.2021 № 17/VIII-934  

м. Краматорськ 

 

 

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної 
власності КОМУНАЛЬНОМУ 
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»  
 

 

 

Розглянувши клопотання КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, Витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1409367592021 від 22.09.2021, Витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1409367632021 від 22.09.2021, 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1409380302021 від 
27.09.2021, надані матеріали, враховуючи рекомендації Постійної комісії міської ради з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення 
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької 
області», ст. 12, 92, 95, 96, 122, 186, 211 Земельного кодексу України, ст. 19, 25, 57 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 9, 22, 24 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр», 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. 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 інвентаризації земель     
комунальної власності: 

1.1. КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРАМАТОРСЬКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 05524251) по вул. Петрівській площею 1,8748 га для 
реконструкції водопровідної мережі (цільове призначення земельної ділянки: код КВЦПЗ – 

18.00) (кадастровий номер 1412947700:00:003:1241); 

1.2. КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРАМАТОРСЬКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 05524251) по вул. Петрівській площею 0,7885 га для 
реконструкції водопровідної мережі (цільове призначення земельної ділянки: код КВЦПЗ – 

18.00) (кадастровий номер 1412947700:00:005:0746); 



 2 

 

1.3. КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРАМАТОРСЬКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 05524251) по вул. Петрівській площею 0,4932 га для 
реконструкції водопровідної мережі (цільове призначення земельної ділянки: код КВЦПЗ – 

18.00) (кадастровий номер 1412900000:03:000:2903). 

2. 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       Олександр ГОНЧАРЕНКО 


