
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 22.01.2020 №  7/73-22 

           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 (Юмаділова А.В., Держевицького В.А.,                                

Гукова М.М., Мартиненко І.П., Левченко О.С., Ткаченко А.П., Дорош Н.О., Дорош М.В., 

Ковальова В.М.) про передачу безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва 

і 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), Законом України «Про 

землеустрій» від 22.05.2003 № 858-ІV (зі змінами), Законом України «Про  державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (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. Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва і 

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 

                                                                                               22.01.2020 № 7/73-22 

 

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 

Площ

а, га. 

Кадастрови

й номер 
земельної 

ділянки 

Адреса 

земельної 
ділянки 

Відомості про право 

власності на житловий 
будинок 

Розробник  

технічної 
документаці

ї із 

землеустро
ю 

1 Юмаділов Анатолій 

Володимирович           

3202206550 

0,0683 1413200000:

18:013:0421 

вул. Марка 

Залізняка,               

буд. 8 

Витяг про реєстрацію 

права власності на 

нерухоме майно             
№  24803120 від 

16.12.2009  

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

2 Держевицький 
Віктор Анатолійович 

1779118357 

0,0753 1413200000:
06:057:0606 

вул. Леоніда 
Бикова,            

буд. 117 

Витяг з реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно  

    № 24616446 від 

30.11.2009 

ФОП 
Гребенюк 

Д.М. 

3 Гуков Михайло 

Михайлович 

2717503952 

0,0610 1413200000:

11:053:0974 

пров. 

Каховський,  

буд. 59 

Реєстраційне 

посвідчення  

зареєстроване в 
реєстрову книгу № доп 

36 за № 5910 в           КП 

БТІ  

КП 

"Геосвіт" 

4 Мартиненко Інна 
Петрівна  

3321100580 

0,0513 1413200000:
09:074:1266 

вул.Чернігівська, 
буд. 9 

Запис в Державному 
реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень                         
№ 27106039 від 

19.07.2018 

ФОП 
Гребенюк 

Д.М. 

5 Левченко Олександр 

Сергійович 
2913504151 

0,0612 1413200000:

14:020:0807 

вул. Олекси 

Береста, буд. 63 

Запис в Державному 

реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та їх 

обтяжень                         

№ 14413285 від 
28.04.2016 

ФОП 

Гладишев 
О.А. 

6 Ткаченко Антон 

Павлович 

3304501357 

0,0630 1413200000:

09:072:1298 

вул. Прокоф'єва, 

буд. 258 

Запис в Державному 

реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх 
обтяжень                         

№ 19927862 від 

11.04.2017 

ФОП 

Шалашенко 

Ю.І. 

7 Дорош Наталія 
Олександрівна 

2997904962 

Дорош Марія 
Вадимівна 

3799601386 

0,0532 1413200000:
20:050:0336 

вул.Коперативна 
буд. 28 

Запис в Державному 
реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень  № 5286003 
від 09.04.2014,  

№ 17074719 від 

20.10.2016 та № 5286439 
від 09.04.2014  

ФОП 
Гребенюк 

Д.М. 

8 Ковальова Валентина 

Михайлівна 

2167115283 

0,0634 1413200000:

14:017:0853 

вул. Сонячна, 

буд.16 

Запис в Державному 

реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх 
обтяжень                        

№ 33444424 від 

30.09.2019 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 


