
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 31.08.2018 № 7/58-22
             м.Покровськ

Про  надання  дозволу  громадянам  на
розробку  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок у власність
для  будівництва  індивідуального  гаражу
на території м. Покровськ 

Розглянувши заяви громадян (Білик М.Г., Босак В.Д., Вельсахатова О.С., Логвиненко
Д.Л., Нізельник Л.В., Рачок Д.Г.) про надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів на
території м. Покровськ, враховуючи план зонування                            м. Покровськ (зонінг),
а  саме  розміщення  земельних  ділянок  в  переважних  та  супутніх  видах  використання
території (земельних ділянок), 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  для  будівництва  індивідуальних  гаражів  на  території  м.  Покровськ,  із
земель житлової та громадської забудови (згідно додатку).

2. Рекомендувати громадянам (згідно додатку) 
2.1. – оформити в 30-денний строк технічне завдання та укласти угоду на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність;
         2.2.  –  проект землеустрою надати  на  розгляд та  затвердження  міської  ради у

встановленому законодавством порядку.

В.о. міського голови                                                                                          І.В. Сущенко

  



                                                                                               Додаток до рішення міської ради
                                                                                               від 31.08.2018 № 7/58-22 

Перелік  громадян,  яким  надається  дозвіл  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність  для  будівництва  індивідуальних  гаражів  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 

1 2 3 4 5

1 Білик Микола Григорович 2116214213 0,004 в  ряду  існуючих  гаражів
по вул. Затишна

2 Босак Володимир Дмитрович 2359205918 0,01 вул. Європейська в районі
будинку № 53

3 Вельсахатов  Олександр
Сахатович

3427400731 0,004 між  вул.  Таманова  та
вул. Раздольна

4 Логвиненко Дмитро Леонідович 3052603572 0,004 м-н  Сонячний,  в  районі
житлового будинку № 9

5 Нізельник Лариса Володимирівна 2631111363 0,003 вул. Торгівельна, 11

6 Рачок Дар’я Геннадіївна 3203300645 0,003 вул.  Затишна,  в  районі
телевежі

Секретар міської ради                                                                                  І.В. Сущенко
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