
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 28.11.2018 № 7/61-21 

             м. Покровськ 

 

Про надання дозволу громадянам на 

розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 
для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на території                         

м. Покровськ  

 

 

Розглянувши заяви громадян (Алтухової О.М., Антоненко С.А., Анчішкіна Д.В., 

Геделюка К.В., Гладишева С.А., Дейнекі Н.О., Жмуденко С.М., Іващенко С.О.,               

Казаріної Т.В.,  Казмирук С.Ю., Кривонос Д.П., Мещалкіна Р.В., Некраси О.Ю., 

Остапчука В.І., Синчишина О.О., Смолякова О.О., Шабанова О.В.)  про надання дозволу 

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території м. Покровськ, керуючись статтями  12, 38, 40, 118, 121 Земельного кодексу 

України, керуючись статтями 19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та відповідно до статей 26, 59, 73 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадян для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови 

комунальної власності на території м. Покровськ (згідно додатку). 

 

2. Проект землеустрою для названих вище цілей виконати відповідно до вимог 

діючого земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України. 

 

3. Складений проект землеустрою  для  названих вище цілей  надати на розгляд                   

і затвердження міської ради         

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            Р.В. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Додаток до рішення міської ради 

                                                                                                від 28.11.2018 № 7/61-21 

 

Перелік громадян, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на території м. Покровськ 
№ 

з/п 

П.І.Б. особи якій надається дозвіл 

на розробку проект землеустрою 

Ідентифікаційний 

податковий номер, 

особи якій надається 

дозвіл на розробку 

проект землеустрою 

Орієнтов

на площа 

земельно

ї ділянки, 

га. 

Місце розташування  

земельної ділянки у 

м.Покровськ  

1 Алтухова Ольга Миколаївна 1859112828 0,069 квартал садибної забудови 

в районі ГК "Южний", 

ділянка № 89 
2 Антоненко Сергій Анатолійович 2599211817 0,062 квартал садибної забудови 

в районі вул. Сєвєрна, 

ділянка № 206 
3 Анчішкін Денис Вікторович 3202003274 0,080 квартал садибної забудови 

в районі м-н 1-17, ділянка 

№ 55 
4 Геделюк Костянтин 

Вячеславович 
2815603990 0,076 квартал садибної забудови 

в районі м-н 1-17, ділянка 

№ 21 
5 Гладишев Сергій Анатолійович 2794411156 

 

0,1 проектний квартал 

садибної забудови вздовж 

м-н 1-17 
6 Дейнека Наталя Олександрівна 2593004068 0,060 квартал садибної забудови 

в районі м-н 1-17, ділянка 

№ 53 
7 Жмуденко Сергій Миколайович 2437004577 0,06 вул. Металургів, 34 

8 Іващенко Сергій Олексійович 3550700131 0,062 квартал садибної забудови 

в районі вул. Сєвєрна, 

ділянка № 210 
9 Казаріна Тетяна Віталіївна 2783405544 0,064 квартал садибної забудови 

в районі м-н 1-17, ділянка 

№ 34 
10 Казмирук Сергій Юрійович 3237801990 0,080 квартал садибної забудови 

в районі вул. Сєвєрна, 

ділянка № 157 
11 Кривонос Дмитро Павлович 3219600612 0,060 квартал садибної забудови 

в районі м-н 1-17, ділянка 

№ 60 
12 Мещалкін Роман Володимирович 3112802791 0,076 квартал садибної забудови 

в районі вул. Запорізька, 

ділянка № 255 
13 Некраса Олександра Юріївна 3216212962 0,060 квартал садибної забудови 

в районі м-н 1-17, ділянка 

№ 14 
14 Остапчук Віталій Іванович 2494004874 0,1 квартал садибної забудови 

в районі вул. Запорізька, 

ділянка № 236 
15 Синчишин Олексій 

Олександрович 

3316401415 0,08 квартал садибної забудови 

в районі м-н 1-17, ділянка 

№ 38 



16 Смоляков Олександр 

Олександрович 

3403403674 0,067 квартал садибної забудови 

в районі вул. Запорізька, 

ділянка № 231 
17 Шабанов Олег Вікторович 2936003958 0,072 квартал садибної забудови 

в районі вул. Сєвєрна, 

ділянка № 108 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.В. Сущенко 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


