
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 26.09.2019 № 7/69-59 

           м.Покровськ 

 

Про передачу у власність громадянам 

земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території               

м. Покровськ   

 

Розглянувши заяви громадян (Мартиненко О.Л., Піляєвої І.А., Григора Г.Г., 

Міроненко Л.І., Таран Ю.В.) про передачу безоплатно у власність земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території  м. Покровськ на підставі складених технічних 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), врахувавши рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва і земельних відносин, керуючись статтями 

12,38,40,118,120,121 Земельного кодексу України, законами України «Про землеустрій», 

«Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтями 

26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) на території м. Покровськ (згідно додатку).   

2. Землевласникам: 

2.1. Зареєструвати право власності на земельні ділянки в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно у встановленому законодавством порядку; 

2.2. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням,    дотримуючись     

вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, санітарних норм України.     

 

 

 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                                                І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Додаток до рішення міської ради 

                                                                                               від 26.09.2019 № 7/69-59 

 

Перелік громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 

на території м. Покровськ 
№ 

з/
п 

П.І.Б. набувача 

земельної ділянки, 
ідентифікаційний 

податковий номер 

Площа, 

га. 

Кадастрови

й номер 
земельної 

ділянки 

Адреса земельної 

ділянки 

Відомості про 

право власності на 
житловий будинок 

Розробник  

технічної 
документації 

із 

землеустрою 

1 Мартиненко Олексій 

Леонідович 

3223804332 

0,0530 1413200000:

09:068:1298 

вул. Шевченка, 

буд.38 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 

прав на нерухоме 
майно та їх 

обтяжень за №  

30055467 від 
29.01.2019 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

2 Піляєва Ірина 

Анатоліївна  

2392505923 

0,0510 1413200000:

19:019:0093 

вул. Сєвєрна, 

буд.74 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 
прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень за №  
24790571 від 

06.02.2018 

ФОП 

Шалашенко 

Ю.І. 

3 Григор Геннадій 

Григорович 
1964709951 

0,0668 1413200000:

18:013:0414 

вул. Кантемирова, 

буд.8  

Запис в 

Державному 
реєстрі речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 
обтяжень за №  

13360073 від 

16.02.2016 

ФОП 

Гребенюк 
Д.В. 

4 Міроненко Лідія 
Іванівна            

1834108483 

0,0508 1413200000:
11:054:0978 

вул. 
Маяковського, 

буд.47 

Витяг про 
реєстрацію права 

власності на 

нерухоме майно № 
13386439 від 

30.10.2009 

зареєстрований в 

КП "БТІ" 

ФОП 
Шалашенко 

Ю.І. 

5 Таран Юрій 

Володимирович 

3086802759 

0,1000 1413200000:

09:067:1284 

пров.Менделєєва, 

буд. 28 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 
прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень за №  

25696575 від 
12.04.2018 

ДП "ЦДЗК" 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 


