
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 15.11.2019 № 7/70-22 

 

             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 (Шмигон Ю.В., Шмигон В.М., Данилової О.В., 

Куликовського О.Ю., Гомаз В.І., Нікіфорова В.І., Костюк К.А,)  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 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 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         

 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                                            І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     

            Додаток до рішення міської ради 

                                                                                               від 15.11.2019 № 7/70-22 

 

 

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 Шмигон Юлія Валеріївна 2954702066 0,1 в районі буд. 23а по вул. 

Коцюбинського 

2 Шмигон Віктор Михайлович 2712307014 0,1 в районі буд. 23а по вул. 

Коцюбинського 

3 Данилова Олена Василівна 2618210069 0,061 квартал садибної забудови 

в районі м-у 1-17, ділянка 

№ 73 
4 Куликовський Олександр 

Юрійович 
3237002895 0,076 квартал садибної забудови 

в районі м-у 1-17, ділянка 

№ 64 
5 Гомаз Володимир Ілліч 2369010355 0,1 вул. Павла Поповича 

6 Нікіфоров Вадим Іванович 3073802232 0,09 квартал садибної забудови 

в районі вул. Сєвєрна, 

ділянка № 154 
7 Костюк Катерина Анатоліївна 1681406941 0,1 вул. Руднєва, буд. 31 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


