
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 15.11.2019 № 7/70-21 

             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 (Швед С.А., Андрєєва С.С., Бочарова В.Л.,  

Близнецової Р.П., Близнецова С.В., Калюпанова Д.Г., Соловйова О.Є., Шапарева М.М., 

Сервачак Ю.П.)  про надання дозволу на розробку проекту 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 від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами), 

статтями 19,24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»                              

від 17.02.2011 № 3038-VI  та відповідно до статей 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» від 21.05.1997 № 280/97-ВР міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту 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         

 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                                            І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Додаток до рішення міської ради 

                                                                                               від 15.11.2019 № 7/70-21 

 

Перелік громадян, яким надається дозвіл на розробку проекту 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 Швед Сергій Анатолійович 3145606572 0,075 квартал садибної забудови 

в районі вул. Сєвєрна, 

ділянка № 165 
2 Андрєєв Сергій Сергійович 3045500417 0,08 квартал садибної забудови 

в районі вул. Сєвєрна, 

ділянка № 104 
3 Бочаров Валерій Леонідович 3183402239 0,058 Квартал садибної 

забудови в районі ГК 

«Южний», ділянка № 83 
4 Близнецова Раїса Петрівна 2125215344 0,1 вул. Кошового 

5 Близнецов Сергій Валентинович 2964301614 0,1 вул. Кошового 

6 Калюпанов Дмитро Генрієвич 2258818417 0,1 вул. Маршала 

Москаленка, буд. 77  

7 Соловйов Олександр Євгенович 3414101530 0,1 в районі кварталу 

садибної забудови м-ну                       

1-17 
8 Шапарев Максим Михайлович 3520703491 0,1 в районі кварталу 

садибної забудови м-ну                       

1-17 
9 Сервачак Юрій Петрович 2458014831 0,1 в районі кварталу 

садибної забудови м-ну                       

1-17 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


