
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 26.09.2019 № 7/69-60 

           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 (Петренка С.В., Ротко Є.С.) 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 № 7/69-60 

 

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 Петренко Сергій 

Володимирович 
2830607273 

0,0819 1413200000:

09:071:1282 

вул. Февральська, 

буд.8 

Витяг про 

реєстрацію права 
власності на 

нерухоме майно № 

6269465 від 

20.01.2005 
зареєстрований в 

КП "БТІ" 

ФОП 

Гребенюк 
Д.М. 

2 Ротко Євген 
Сергійович   

3154405212 

0,0500 1413200000:
09:083:1216 

вул. Глінки, 
буд.20 

Запис в 
Державному 

реєстрі речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 
обтяжень за №  

25583890 від 

04.04.2018 

ДП "ЦДЗК" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


