
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 22.01.2020 № 7/73-19 

           м.Покровськ 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

Калітіній Діані Георгіївні у зв'язку зі 

зміною цільового призначення з 01.05 - для 

індивідуального садівництва на 02.01 - для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

на території СТ "Шахтобудівник" 33                         

м. Покровськ Донецької області 

 

Розглянувши заяву гр. Калітіної Діани Георгіївни (ІПН-2363405987) про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною 

цільового призначення з 01.05 - для індивідуального садівництва на 02.01 - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території СТ "Шахтобудівник" 33 у м. Покровськ, керуючись статтями 

12,20,35,38,118,121,208 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами) 

статтями 26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України"                               

від 21.05.1997№ 280/97-ВР (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Калітіній 

Діані Георгіївні у зв'язку зі зміною цільового призначення з 01.05 - для індивідуального 

садівництва на 02.01 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території СТ "Шахтобудівник" 33  у  м. Покровськ. 

2. Перевести земельну ділянку площею 0,0451 га кадастровий номер 

1413200000:16:099:0575 на території СТ "Шахтобудівник", 33 у м. Покровськ із земель 

сільськогосподарського призначення (багаторічні насадження) у землі житлової та 

громадської забудови м. Покровськ 

3.  Змінити цільове призначення земельної ділянки кадастровий номер 

1413200000:16:099:0575 площею 0,0451 га з земель - для індивідуального садівництва у 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) на території СТ "Шахтобудівник", 33 у м. Покровськ, із 

земель приватної власності гр. Калітіної Д.Г.. 

4. Калітіній Д.Г. внести зміни в частині цільового призначення земельної ділянки у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

5.  Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись     

вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, санітарних норм України. 

 

 

В.о. міського голови                                                                                            І. Сущенко 


