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Про передачу земельної ділянки у       
постійне користування УПРАВЛІННЮ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
 
 

Розглянувши клопотання УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ про передачу земельної ділянки у постійне 

користування, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права № 45796622 від 16.12.2021, надані матеріали, Витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21304913 від 

05.07.2017, враховуючи рекомендації Постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 19, 92, 95, 96, 116, 122, 123, 
126, 134, 211 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», 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. Передати УПРАВЛІННЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 44321989) земельну ділянку у постійне 

користування із земель запасу комунальної власності за адресою: Донецька область, м. 

Краматорськ,          вул. Конрада Гампера (Горького), 3-А площею 3,3430 га для 

функціонування спортивного комплексу «Авангард» (Категорія: землі рекреаційного 

призначення (Земельні ділянки рекреаційного призначення), цільове призначення земельної 

ділянки: код КВЦПЗ – 07.02– Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури 

і спорту) (кадастровий номер 1412900000:00:013:2473). 

2. УПРАВЛІННЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ КРАМАТОРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ: 

2.1. оформити право постійного користування земельною ділянкою згідно з діючим 

законодавством;  

2.2. виконувати обов'язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного 

кодексу України; 
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2.3. забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

3. 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 
 


