
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 21.02.2020 № 7/74-37 

           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 (Романенко О.М., Андрєєвой М.О., Балабан 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 

                                                                                               від 21.02.2020 № 7/74-37 

 

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 
документаці

ї із 

землеустро
ю 

1 Романенко Оксана 

Миколаївна 

3415105165 

0,0611 1413200000:

06:056:0590 

вул. Самарська,               

буд. 43 

Запис в Державному 

реєстрі речових прав 

на нерухоме майно та 
їх обтяжень                         

№ 33914744 від 

29.10.2019  

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

2 Андрєєва Маргарита 

Олександрівна 

3012906406 

0,0563 1413200000:

09:068:1302 

вул. Спартака,            

буд. 4 

Запис в Державному 

реєстрі речових прав 

на нерухоме майно та 

їх обтяжень                         
№ 31727304 від 

27.05.2019 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

3 Балабан Вадим 

Миколайович 
2769207512 

0,0260 1413200000:

09:068:1295 

вул. Маршала 

Москаленка,  
буд. 203 

Запис в Державному 

реєстрі речових прав 
на нерухоме майно та 

їх обтяжень                         

№ 27577935 від 
21.08.2018 

ФОП 

Гребенюк 
Д.М. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


