
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 15.11.2019 № 7/70-66 

           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 (Гасіч Г.І., Антоненка С.В., Вєдашєвої І.Є., 

Боревської О.А., Горбенко Д.І.) 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 від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами), 

законами України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-ІV та «Про Державний 

земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI, Законом України «Про державну 

реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх  обтяжень» від 01.06.2004 № 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. 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 15.11.2019 № 7/70-66 

 

 

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 Гасіч Григорій 

Іванович            

1794015019 

0,0653 1413200000:

18:013:0417 

вул. Богдана 

Ступки, буд. 41 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 

прав на нерухоме 
майно та їх 

обтяжень за №  

32569162 від 
26.07.2019 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

2 Антоненко Сергій 

Вікторович 

2968206279 

0,0502 1413200000:

17:082:0476 

вул. Дударенка, 

буд. 31 

Витяг про 

реєстрацію права 

власності на 
нерухоме майно від 

22.03.2005 № 

6801842 
зареєстроване в КП 

БТІ 

ФОП 

Гладишев 

О.А. 

3 Вєдашєва Ірина 

Євгеніївна 
2104517564 

0,0380 1413200000:

06:056:0588 

вул. 

Зеленокутська, 
буд. 31 

Запис в 

Державному 
реєстрі речових 

прав на нерухоме 

майно № 18171952 
від 21.12.2016 та № 

31667393 від 

21.05.2019 

ФОП 

Шалашенко 
Ю.І. 

4 Боревська Рената 
Андріївна 

3341004983 

0,0521 1413200000:
11:053:0949 

вул. Лермонтова, 
буд. 15 

Запис в 
Державному 

реєстрі речових 

прав на нерухоме 
майно та їх 

обтяжень за №  

26826763 від 

27.06.2018 

ФОП 
Гладишев 

О.А. 

5 Горбенко Дар’я 

Іванівна 

0,0503 1413200000:

05:066:0798 

вул. Маршала 

Москаленка, 191 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 
прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень за №  

30306398 від 
15.02.2019 

ФОП 

Шалашенко 

Ю.І. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 

 

 

 



 


