
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
від 22.12.2021 № 22/VIII-1227 
м. Краматорськ      
 
 
Про внесення змін до додатку до 

рішення міської ради від 29.08.2018 № 

42/VІІ – 455 «Про визначення переліку 

вільних земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

комунальної власності, продаж яких або 
прав на які (оренди, суперфіцію, 
емфітевзису) здійснюється виключно на 
земельних торгах» 
 

Враховуючи рекомендації Постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, архітектури, будівництва, робочої групи по визначення переліку 

вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, 

продаж яких або прав на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на 
земельних торгах, керуючись ст. 122, 123, 124, 134-139 Земельного кодексу України, п. 8 
розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 

13, 20, 21 Закону України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 
міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до додатку до рішення міської ради від 29.08.2018 № 42/VІІ – 455 
«Про визначення переліку вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

комунальної власності, продаж яких або прав на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) 
здійснюється виключно на земельних торгах», додати до переліку вільних земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності або прав на них (оренда, 

суперфіцій), які виставляються для продажу на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами, земельні ділянки № 20, № 21: 
 

№ 

з/д 
Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Орієнто

вна 

площа 

земельн

ої 

ділянки, 

га 

Категорія 

земель 
Кадастро

вий 

номер 

земельної 

ділянки 

Умови 

продаж

у 

20 м. Краматорськ, 

вул. Паркова, 

район будинку 

для будівництва та 

подальшого 

обслуговування 

0,3500 землі 

запасу 

(житлової 

- право 

оренди 



 
 

 

№ 10а 
 

кафе з літнім та 

дитячим 

майданчиком 

та 

громадсько

ї забудови) 
21 м. Краматорськ, 

вул. Олекси 

Тихого 

(Орджонікідзе), 
1А 

для розміщення 

виробничого 

майданчику 

0,2133 землі 

запасу 

(житлової 

та 

громадсько

ї забудови) 

14129000
00:00:005:

0616 

право 

оренди 

 
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 
 
 

 


