
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
від  15.11.2019 № 7/70-60. 

           м.Покровськ 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на землі для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості                                  

по вул. Нахімова, 80-а в м. Покровськ Донецької 

області ТОВ "ДОНБАС-ВДМ" 

 

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ДОНБАС-ВДМ"  

(ЄДРПОУ 31386628) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у землі для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Нахімова, 80-а в                                      

м. Покровськ, приймаючи до уваги план зонування території (зонінг) м.Покровськ 

Донецької області, керуючись статтями 12,20,123 Земельного кодексу України                  

від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами), законами України «Про землеустрій» від 22.05.2003 

№ 858-ІV, «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI                                      

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

01.07.2004 № 1952-IV, відповідно до статей 26,59,73 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на землі для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Нахімова, 80-а в м. Покровськ Донецької 

області. 

2. Змінити цільове призначення та категорію приватної земельної ділянки                         

ТОВ "ДОНБАС - ВДМ" площею 0,1216 га кадастровий номер 1413200000:18:010:0171                   

з земель - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (землі житлової та громадської забудови) на землі для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Нахімова, 80-а  в м. Покровськ (землі 

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення).  

3.  Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись     

вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, санітарних норм України. 

 

В.п. міського голови                                                                                              І.Сущенко 

 


