
   

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 24.11.2021 № 20/VIII-1112 
м. Краматорськ 
 
 
 
Про виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок 
власнику земельної частки (паю) на 

території Краматорської міської ради 

громадянину Пономаренку Віктору 

Васильовичу  
 
 
 
             Розглянувши клопотання громадянина Пономаренка Віктора Васильовича та 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для товарного сільськогосподарського виробництва 
розташованих на території Краматорської міської ради із земель колишнього КСП 
Ясногорівський, розроблену ПП «Топограф», враховуючи рекомендації Постійної комісії 

міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись 
Указом Президента України від 03.12.1999 № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки», п. 16,17 Перехідних положень 

розділу Х Земельного кодексу України, 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)», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та комунальної власності», ст. 25,55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Виділити в натурі (на місцевості) земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення загальною площею 3,6281 га громадянину Пономаренку Віктору Васильовичу 
(іден. номер …), власнику земельної частки (паю) на підставі свідоцтва про право на 

спадщину за законом, зареєстровано в реєстрі за № 572 від 25.08.2021 із земель колишнього 

КСП Ясногорівський, розташованих на території Краматорської міської ради, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва: 

1.1. рілля – площа земельної ділянки 3,1323 га (кадастровий номер 

1412900000:04:000:2533); 

1.2. пасовища – площа земельної ділянки 0,2681 га (кадастровий номер 

1412900000:04:000:2534); 

1.3. сіножаті – площа земельної ділянки 0,2277 га (кадастровий номер 

1412900000:05:000:2533). 
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2. Громадянину Пономаренку Віктору Васильовичу:  

2.1. право власності на земельні ділянки оформити відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

2.2. виділені в натурі (на місцевості) земельні ділянки використовувати відповідно до 

вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

3. Рекомендувати Відділу № 1 управління у Краматорському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Донецькій області внести відповідні зміни до Державного 

земельного кадастру України. 

 

 

 Міський голова                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО  
 
 
 


