
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ,

________________________БУДІВНИЦТВА І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН_______________
ПРОТОКОЛ 

засідання комісії
11.11.2019

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Конько Л.І.

Заступник голови комісії: Марін В.М.

Секретар комісії: 

Члени комісії: 

ЗАПРОШЕНІ:

уков Р.М

іуділін Ю.М.
глттглтэ Л ТД &  і  О /Х  Ц Л /ІЛ

г

Богачова О.В., головний спеціаліст сектору земельних відносин відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на території м. Покровськ

2. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на території м. Покровськ

3. Про надання дозволу на розробку детальних планів забудови земельних ділянок на 
території м. Покровськ

4. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення індивідуального садівництва на території
м. Покровськ

5. Про надання дозволу Кожух Валентині Григорівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва на території 
ОК «СТ «Шахтобудівник», ділянка № 34 у м. Покровськ

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Юриній Катерині Миколаївні для ведення індивідуального садівництва 
по вул. Менькіної, в районі будинку 16 у м. Покровськ

7. Про надання дозволу гр. Вискрибец Тамарі Павлівні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) 
для будівництва індивідуального гаражу по вул. Лихачева у м. Покровськ

8. Про надання дозволу гр. Стародубцеву Юрію Валентиновичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 
гаражу по вул. Ювілейна вздовж автодороги від м-н Южний до вул. Київська у м. Покровськ

9. Про надання дозволу Стебель Леоніду Генріховичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування адміністративної будівлі по 
вул. Залізнична, 149 у м. Покровськ

10. Про надання дозволу Стебель Ользі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування комплексу приміщень та споруд по 
вул. Залізнична, 153 у м. Покровськ

11. Про надання дозволу Шевардіній Наталії Станіславівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 15/50 частини бази по 
вул. 8 Березня, 143 у м. Покровськ

12. Про надання дозволу ПП «БУ-4 СТЕМ» та гр. Маляренко О.І і гр. Сидоріной Г.В. на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
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/емельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування адміністративної будівлі по 
вул. Майора Савельєва, 4 у м. Покровськ

13. Про надання дозволу Чернобровкіну В’ячеславу В’ячеславовичу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для розміщення та 
обслуговування тимчасових споруд у м. Покровськ Донецької області

14. Про надання дозволу Довженко Сергію Івановичу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування технічного обмінного 
пункту та складу ПММ по вул. Нахімова, 82 у м. Покровськ Донецької області

15. Про надання дозволу Коляді В.М. та Коляді О.В. на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування цеху об'ємних 
елементів, галереї подачі інертних матеріалів та будівлі бетонно-розчинного вузла з галереєю 
по вул. Захисників України, 34 (завод КПД) у м. Покровськ

16. Про надання дозволу гр. Яцурі Любов Захарівні на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для обслуговування будівлі мехцеху та 
побутового приміщення зі складом по вул. Шмідта, б/н у м. Покровськ

17. Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території 
м.Покровськ, які перебувають в постійному користуванні АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

18. Про надання згоди на поділ земельної ділянки для обслуговування торгового комплексу 
"Ірина" по вул. Кошового, б/н у м. Покровськ

19. Про надання згоди КП "УМГ" на поділ земельної ділянки для обслуговування приміської 
автостанції по вул. Шевченка, б/н у м. Покровськ

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 7/48-14 «Про надання 
дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва індивідуального гаражу на території м. Покровськ»

21. Про припинення Аненковій Олені Василівні права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування будівлі художнього салону по вул. Маршала Москаленка, в 
районі житлового будинку №144 у м. Покровськ

22. Про припинення Стебель Леоніду Генріховичу права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування будівлі автомийки з пунктом шиномантажа по вул. Шевченка, 2 
у м. Покровськ

23. Про припинення Коляді Василю Миколайовичу права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування цеху об'ємних елементів по вул. Захисників України, буд. 34 у 
м. Покровськ та її передачі в оренду ТОВ "Покровський завод залізобетонних виробів"

24. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування будівлі гаража по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

25. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

26. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування будівлі гаража по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

27. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

28. Про поновлення договору оренди землі з TOB «ЕЛЕНА» для обслуговування виробничої 
бази по вул. Нахімова, 1 у м. Покровськ

29. Про поновлення договору оренди землі з гр. Чабан Володимиром Петровичем для 
обслуговування критого торгового павільйону та розміщення торгових кіосків по 
вул. Залізнична у м. Покровськ

30. Про поновлення договору оренди землі з АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК" для реконструкції колишньої будівлі районної бібліотеки під відділення банку по 
вул. Прокоф'єва, 129 у м. Покровськ

31. Про поновлення з Чернобай Ольгою Миколаївною договору оренди землі 
для обслуговування автомийки на перехресті пров. Мостовий та вул. Залізнична у м. Покровськ
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х. Про поновлення договору оренди землі з Аненковою Оленою Василівною для
обслуговування головної будівлі та підсобних приміщень по вул. Прокоф'єва, 111 
у м. Покровськ

33. Про поновлення договору оренди землі з Аненковою Оленою Василівною для
обслуговування будівель та споруд цілісного майнового комплексу по вул. Зіркова, 1 
у м. Покровськ

34. Про поновлення з Козинець Володимиром Миколайовичем та Козинець Людмилою 
Іванівною договору оренди землі для обслуговування магазину по вул. Привольна, 43 
у м. Покровськ

35. Про поновлення з Шевченко Михайло Валерійовичем договору оренди землі
для обслуговування магазину "Новосел" на мрн. Шахтарський, в районі будинку № 4
у м. Покровськ

36. Про поновлення договору оренди землі з ПрАТ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" для 
обслуговування автобази по вул. Захисників України, 31 у м. Покровськ

37. Про передачу в оренду Федорову Валентину Миколайовичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Дмитра Яворницького, 77 у м. Покровськ

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр. Пітєровій Інні Олексанрівні 
земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у землі для будівництва 
та обслуговування будівель ринкової інфраструктури по вул. Європейська, 79/1 у м. Покровськ

39. 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 Донецької області ТОВ "ДОНБАС-ВДМ"

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
Білову Денису Івановичу для будівництва індивідуального гаражу між вул. Таманова та 
вул. Раздольна в м. Покровськ Донецької області

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність 
Жихарєвій Оксані Олександрівні для будівництва індивідуального гаражу між вул. Таманова та 
вул. Раздольна у м. Покровськ Донецької області

42. Про передачу у власність гр. Кривцовій Анжелі Олександрівні земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Руська в районі будинку № 129 у м. Покровськ

43. Про передачу у власність гр. Мороз Дмитру Олександровичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на мрн. 
Лазурний в районі житлового будинку № 70 ум. Покровськ

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки ОСББ "Шахтарський-1" для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку на мрн. Шахтарський, будинок № 1 у м. Покровськ

45. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) на 
території м. Покровськ (Гасіч Г.І., Антоненка С.В., Вєдашєвої І.Є., Боревської О.А., 
Г орбенко Д.І.)

46. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) на 
території м. Покровськ (Желудкової Г.Д., Нікітіна А.В., Лях Д.В., Лебеденко С.В., 
Балаклеєць Л.Г., Фісай Л.П., Янченко О.В., Бондаренко І.О., Власової О.В., Недбайло Т.В., 
Русаневич А.М.)

47. Про надання дозволу КП "Компанія "Вода Донбасу" на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для обслуговування будівлі 
контори-лабораторії по вул. Лихачева, 15 у м. Покровськ

З



л
ХІД ЗАСІДАННЯ

1. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на території м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., до  П окровської м іської ради  надійшли заяви громадян  
про надання дозволу на розробку проектів землеуст рою щодо відведення земельних ділянок у  
власність для будівництва і обслуговування ж итлового будинку, господарських будівель і 
споруд на т ерит орії м. Покровськ, а  саме: квартал садибної забудови в районі вул. Сєвєрна  
(Ш вед С.А., А ндрееве. С ) ;  квартал садибної забудови в районі Г К  «Ю жний» (Бочаров В.Л.; 
вул. Кош ового (Близнецова Р.П. та Близнецов С.В.); вул. М арш ала Москаленка, 77 
(Колюпанов Д .Г.); в районі кварталу садибної забудови м -ну 1-17 (Соловйов О. Є., Ш апарев 
М.М., Сервечак Ю .П.)

ВИРІШИЛИ: у и м е ї и а  к / хХ & їи  Ш

ГОЛОСУВАЛИ: з а - З
проти -  0  

утримався -  0

2. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на території м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., до П окровської м іської ради  надійшли заяви громадян  
про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щ одо відведення земельних ділянок у  
власність для будівництва і обслуговування ж итлового будинку, господарських будівель і 
споруд на т ерит орії м. Покровськ, а  саме: квартал садибної забудови в районі м-н 1-17  
(гр.Данилова О.В., Куликовсъкого О.Ю .); квартал садибної забудови в районі вул. Сєвєрна  
(гр. Н ікіфорова В.І.);вул. Коцюбинського в районі будинку №  23а (Шмигон Ю.В. та 
Шмигон В.М.);вул. П авла Поповича (Гомаз В.І.);вул. Руднєва, буд. 31 (Костюк К.А.).

ВИРІШИЛИ: _
мішуУ* Мрі.

Іи Ш еш и  ДАРАЖ /У Жі ОШШЛ ЇЄ& САЄІУ

ГОЛОСУВАЛИ: з а - З
проти -£) 

утримався -  д

3. Про надання дозволу на розробку детальних планів забудови земельних ділянок на території 
м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., до П окровської м іської ради  надійшло звернення громадян про 
надання дозволу на розробку детальних планів забудови земельних ділянок на території 
м. Покровськ, а  саме: по вул. Центральна в районі неж итлової будівлі №  1 5 4 - за  заявою  
гр. Філь Р.В. та на м-н Сонячний навпроти будинку №  29 в р я ду  існуючих гараж ів - за  заявою  
гр. Кононенко Т.Я.. П ідгот овка даного рішення обумовлено тим, що о б ’єкти будівництва -  
індивідуальні гараж і на окремо визначених земельних ділянках за  планом зонування т ерит орії 
міст а віднесені до допустимих видів використання т ерит орії (земельної ділянки), які 
потребують спеціальних погодж ень, а  також  з  мет ою визначення мож ливості розміщення  
гараж ів, уточненні полож ень Генерального плану м .П окровськ шляхом розроблення детальних 
планів території.

4



ГОЛОСУВАЛИ: з а -  З
проти -  О  

утримався -  О •

4. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення індивідуального садівництва на території 
м. Покровськ (Рачок Д.Г., Онокієнко Є.О., Кислицького С.М.)

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., до П окровської м іської ради  надійшло звернення громадян про 
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щ одо відведення земельних ділянок у  
власність для ведення індивідуального садівництва на т ерит орії м. Покровськ, а  саме: по вул. 
Павла Поповича, в районі буд. №  40а за  заявою гр. Рачок Д .Г .; по вул. Київська, в районі буд. 77 
за  заявою Онокієнко Є.О.; на т ерит орії С Т  "Гірник" ділянка М  59 за  заявою Кислицького С.М..

ВИРІШИЛИ: _________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  $
проти -  0  

утримався -  О .

5. Про надання дозволу Кожух Валентині Григорівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва на території 
ОК «СТ «Шахтобудівник», ділянка № 34 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., звернення надійшло від громадянки Кож ух В.Г.. на розробку
проекту землеустрою щ одо відведення земельної ділянки у  власність для ведення індивідуального 
садівництва на т ерит орії О К  «С Т «Ш ахтобудівник», ділянка №  34 у м .
Покровськ. Земельна ділянка займ ає орієнтовну площу 0,05 га  для ведення індивідуального 
садівництва на т ерит орії О К  «С Т  «Ш ахтобудівник», ділянка №  34 у  м. Покровськ. Відповідно 
до наданої довідки заявниця є  членом О КСТ "Шахтобудівник"

ВИРІШИЛИ: і г іШ б ш г А  #<9_________
І4<ЛЛ̂  б(вАт Оіі&ь+Ьт Д а л и  > '

ГОЛОСУВАЛИ: за -  ^ 
проти -  0  

утримався -  О ,

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Юриній Катерині Миколаївні для ведення індивідуального садівництва по 
вул. Менькіної, в районі будинку 16 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Ю риної К.М.. 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щ одо відведення земельної ділянки у  
власність для ведення індивідуального садівництва по вул. Менькіної, в районі будинку 
N2 1 бум.  Покровськ. Земельна ділянка на яку надається дозвіл на розробку проекту землеустрою  
займає орієнтовну площу 0,0473 га  та перебуває в постійному користуванні заявника на праві 
Держ авного акт у на право постійного користування землею серії ІІІ-ДН  
№  044442 зареєст рований в Книзі записів держ авних актів на право постійного користування 
землею з а №  149 від 01.03.2001 р оку

ВИРІШИЛИ: п е л /
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ГОЛОСУВАЛИ: з а - 5
проти -  0  

утримався -  ф

7. Про надання дозволу гр. Вискрибец Тамарі Павлівні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) 
для будівництва індивідуального гаражу по вул. Лихачева у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка ріш ення обумовлена зверненням
гр. Мельника С.В., що д іє  від імені гр. Вискрибец Тамари Павлівни на підст аві довіреності, про 
надання дозволу на розробку документ ації із землеустрою щ одо встановлення (відновлення) м еж  
земельної ділянки в нат уру (на місцевіст ь) для будівництва індивідуального гараж у по 
вул. Лихачева у  м. Покровськ.Земельна ділянка на яку надається дозвіл займ ає площу 0,0026 га, 
раніш е передавалась заявниці в постійне користування (держ авний акт на право постійного 
користування землею сер ії IV-ДНЛя 054581 виданий 02.10.2000) для обслуговування гараж у.

в и р іш и л и

£

ГОЛОСУВАЛИ: з а - £
проти -  0  

утримався -  О

8. Про надання дозволу гр. Стародубцеву Юрію Валентиновичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 
гаражу по вул. Ювілейна вздовж автодороги від м-н Южний до вул. Київська у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка ріш ення обумовлена зверненням громадянина 
Стародубцева Ю .В про надання дозволу на розробку проекту землеуст рою щ одо відведення 
земельної ділянки у  власність для будівництва індивідуального гараж у по вул. Ю вілейна вздовж  
автодороги від м-н Ю ж ний до вул. Київська у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку надається 
дозвіл займає площу 0,004 га, розт аш ована по вул. Ю вілейна вздовж  авт одороги від м-н Ю жний 
до вул. Київська

ВИРІШИЛИ: 
{4иШ> ве&Я*

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  З
проти -  0  

утримався -  О

9. Про надання дозволу Стебель Леоніду Генріховичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування адміністративної будівлі по 
вул. Залізнична, 149 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням громадянина 
Стебель Л.Г. про надання дозволу на розробку проекту землеуст рою щ одо відведення земельної 
ділянки в оренду для обслуговування адміністративної будівлі по вул. Залізнична, 149 
у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку надається дозвіл на розробку проекту землеустрою  
щ одо відведення земельної ділянки в оренду надається із земель промисловості,транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Н а земельній ділянці розт аш оване нерухоме 
майно право власності на яке зареєст роване в К П  БТІ за  №  9320731 від 17.12.2005.

ВИРІШИЛИ: б-ееУ Ґид>
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проти- О  
утримався -  О  ,

10. Про надання дозволу Стебель Ользі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування комплексу приміщень та споруд по 
вул. Залізнична, 153 у м. Покровськ

Стебель 0 .1  про надання дозволу на розробку проекту землеуст рою щ одо відведення земельної 
ділянки в оренду для обслуговування комплексу приміщень та споруд по вул. Залізнична, 153 
у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку надається дозвіл на розробку проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки в оренду надається із земель промисловості,транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Н а земельній ділянці розт аш оване нерухоме 
майно право власності на яке зареєст роване в К П Б Т І з а М  15083137 від 02.07.2007.

11. Про надання дозволу Шевардіній Наталії Станіславівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 15/50 частини бази по 
вул. 8 Березня, 143 ум. Покровськ

Ш евардіної Н.С. про надання дозволу на розробку проекту землеуст рою щ одо відведення 
земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,11 га  для обслуговування 15/50 частини бази

проекту землеуст рою щ одо відведення земельної ділянки в оренду надається із земель 
промисловості,транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Н а земельній 
ділянці розт аш оване нерухоме майно право власності на яке зареєст роване в К П  БТІ з 2005 р

12. Про надання дозволу ПП «БУ-4 СТЕМ» та гр. Маляренко О.І і гр. Сидоріной Г.В. на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування адміністративної будівлі по вул. Майора 
Савельева, 4 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням П П  «БУДІВЕЛЬНЕ  
УПРАВЛІННЯ-4 САНТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ » в особі керівника Лигач Ю.В. та заяви гр. 
Маляренко О.І. і гр. Сидоріної Г.В. про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щ одо встановлення (відновлення) м еж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для обслуговування адмініст рат ивної будівлі по вул. М айора Савельева, 4 у м .
Покровськ. Земельна ділянка на яку надається дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щ одо встановлення (відновлення) м еж  земельної ділянки в натурі на місцевості,

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням громадянина

ГОЛОСУВАЛИ: з а - З
проти -  0  

утримався- О  .

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням громадянина

по вул. 8  Березня, 143 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку надаєт ься дозвіл на розробку

ВИРІШИ

ГОЛОСУВАЛИ: з а - З
проти -  0  

утримався -  О
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яшя ц у 0,0701 га та надається для обслуговування адміністративної будівлі. Н а  
ш ділянці розташована адміністративна будівля що перебуває в спільній власності

ВИРІШИЛИ.- /и л і

А ^ г е в г Л с с / Л / ? ^  / і  &<£ги у>> ~с̂ Ш^Ає{гжеО Ь > 7»

£сс/с{<&гсср /г<? г и ^ >  £ £ £ / У  с^г/Є£і£&>У

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  Я,
проти -  0  

утримався -  0

13. Про надання дозволу Чернобровкіну В’ячеславу Вячеславовичу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для розміщення та 
обслуговування тимчасових споруд у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням Чернобровкіна 
В.В. про надання дозволу на складання технічної документ ації із землеустрою щ одо 
інвентаризації земельних ділянок для розміщення та обслуговування тимчасових споруд 
у  м. Покровськ. Земельні ділянки що підлягають інвентаризації розм іщ ені у  м. Покровськ за  
наступними адресами:

м-н Южний, в районі житлового будинку № 20
м-н Шахтарський , в районі житлового будинку № 9
м-н Сонячний, в районі житлового будинку № 4
пр-т Шахтобудівельників, в районі житлового будинку № 15
вул. Шевченка, в районі житлового будинку № 1 на м-ні Гірник
м-н Южний в районі житлового будинку № 28
вул. Маршала Москаленка, навпроти житлового будинку № 144
вул. Центральна, в районі житлового будинку №151
м-н Лазурний, в районі магазину «Мрія»
м-н їсшйяй, в районі житлового будинку № 8
вул. Степана Бовкуна, в районі житлового будинку №11.

ВИРІШИЛИ:^і£А «2оие^)^(9гі'іс£г а е е Д У  є&їю Ґ ’

АйЦШ іі/аалш к'иш иел_________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  £
проти -  0  

утримався -  О .
14. Про надання дозволу Довженко Сергію Івановичу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування технічного обмінного 
пункту та складу ПММ по вул. Нахімова, 82 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням
Дороф ієнко В.В., що д іє  від імені гр. Д овж енко Сергія Івановича на підставі довіреності, про 
надання дозволу на складання технічної документ ації із землеуст рою щ одо інвентаризації 
земельної ділянки для обслуговування технічного обмінного пункту та складу П М М  по 
вул. Нахімова, 82 у  м. П окровськ Земельна ділянка що підлягає інвентаризації займає площу 
0,4739 га  та розміщ ена по вул. Нахімова, 82 у  м. Покровськ, раніш е перебувала в оренді гр. 
Довж енка С.І.

ВИРІШИЛИ:
V7

Ссе?
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за - Ь
проти-«9 ' 

утримався -  С •

15. Про надання дозволу Коляді В.М. та Коляді О.В. на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування цеху об'ємних 
елементів, галереї подачі інертних матеріалів та будівлі бетонно-розчинного вузла з галереєю по 
вул. Захисників України, 34 (завод КПД) у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням Коляди Василя 
Миколайовича т а Коляди Ольги Василівни, про надання дозволу на складання технічної 
документації із землеуст рою щ одо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування цеху 
о б ’ємних елементів, галереї подачі інертних матеріалів та будівлі бетонно-розчинного вузла з 
галереєю по вул. Захисників України, 34 (завод КПД) у  м. П окровськ Земельна ділянка що підлягає 
інвентаризації займ ає площу 1,5601 га  та розміщ ена по вул. Захисників України, 34 у  м. 
Покровськ, перебуває в оренді заявників

ВИРІШИЛИ: а /и і /  м #  &&&№

ГОЛОСУВАЛИ: з а - 5
проти -  Р  

утримався - 0

16. Про надання дозволу гр. Яцурі Любов Захарівні на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для обслуговування будівлі мехцеху та 
побутового приміщення зі складом по вул. Шмідта, б/н у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням Яцури Л ю бов  
Захарівни, яка є  власником нерухомого майна, про надання дозволу на складання технічної 
документації із землеуст рою щ одо інвентаризації земельних ділянок для обслуговування будівлі 
механічного цеху та побут ового приміщення зі складом по вул. Ш мідта, б/н у  м. Покровськ.

ВИРІШИЛИ: чТа/ £еи£Є(Шсс/

ГОЛОСУВАЛИ: з а - ^
проти -  (О 

утримався -  О .
17. Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території м.Покровськ, які 
перебувають в постійному користуванні АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка рішення обумовлена зверненням А Т  "ДТЕК 
ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМ ЕРЕЖ І" про надання згоди на розроблення технічної документ ації із 
землеустрою щ одо встановлення (відновлення) м еж  земельних ділянок в натурі 
(на місцевост і) на т ерит орії м.Покровськ. Земельні ділянки перебувают ь в постійному 
користуванні товарист ва відповідно до Д ерж авного акту на право постійного користування 
землею сер ії ІІ-ДН №  009815 зареєст рованого в Книзі записів держ авних актів на право 
постійного користування землею за  №  92 від 07.06.2000 року та займають загальну площу 
6,4033 га.

ВИРІШИЛИ:
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18. Про надання згоди на поділ земельної ділянки для обслуговування торгового комплексу 
"Ірина" по вул. Кошового, б/н у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням Сороки М.І. про 
надання згоди на поділ зем ельної ділянки для обслуговування т оргового комплексу "Ірина" 
по вул. Кошового, б/н у  м. Покровськ. Земельна ділянка яка підлягає розподілу перебуває в 
користуванні гр. Сороки М І, відповідно до договору оренди землі від  16.12.2013 (запис в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 3871328 від 16.12.2013), 
та займає площу 0,3178га кадастровий №  1413200000:18:010:0374 для обслуговування 
торгівельного комплексу "Ірина" по вул. Кошового, б/н у м . Покровськ.

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  З
проти -  0  

утримався -  О

19. Про надання згоди КП "УМГ" на поділ земельної ділянки для обслуговування приміської 
автостанції по вул. Шевченка, б/н у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням К П  "УМГ" про 
надання згоди на поділ земельної ділянки для обслуговування приміської автостанції 
по вул. Шевченка, б/н у  м. Покровськ. Земельна ділянка яка підлягає розподілу перебуває в 
постійному користуванні К П  "УМГ" (запис в Д ерж авному реєст рі речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяж ень №  2334548 від 02.09.2013), та займає площу 0,9749га кадастровий №  
1413200000:05:064:0778 для обслуговування приміської авт ост анції по вул. Ш евченка, б/н 
у  м. Покровськ.

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  З
проти- 0  

утримався -  О  •
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 7/48-14 «Про надання дозволу 
громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
для будівництва індивідуального гаражу на території м. Покровськ»

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням гр. Синегіна В.Й., 
про внесення змін до ріш ення м іської ради  від 20.12.2017 №  7/48-14 «Про надання дозволу 
громадянам на розробку проектів землеуст рою щ одо відведення земельних ділянок у  власність 
для будівництва індивідуального гараж у на т ерит орії м. Покровськ» у  зв ’язку з  проведеними 
обмірами земельної ділянки. Земельна ділянка розт аш ована по вул. Геофізична в районі 
житлового будинку №  23 та надається для будівництва індивідуального гараж а. На дану 
територію був розроблений та затвердж ений рішенням виконавчого комітету П окровської 
м іської ради  Д онецької області (15.08.2018 №  276) детальний план т ерит орії земельної ділянки

ВИРІШИЛИ: м л а



ГОЛОСУВАЛИ: з а - ^
проти -^9 

утримався -  О ,
21. Про припинення Аненковій Олені Василівні права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування будівлі художнього салону по вул. Маршала Москаленка, в районі 
житлового будинку №144 у м. Покровськ і

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням гр. Аненкової О.В. 
про припинення права користування (оренди) земельною ділянкою для обслуговування будівлі 
худож нього салону по вул. М аршала Москаленка, в районі ж итлового будинку № 144  
у  м. Покровськ. Земельна ділянка, на яку припиняється право оренди, займ ає площу 0,0504га  
кадастровий №  1413200000:01:058:0292 для обслуговування будівлі худож нього салону по вул. 
Маршала Москаленка, в районі ж итлового будинку № 144  у  м. Покровськ. Н а вищевказаній 
земельній ділянці розт аш ований худож ній салон право власності на який перейшло до гр. 
Міненко С.С. відповідно до договору дарування 2019 р

ВИРІШИЛИ: ?шсш хгср

ГОЛОСУВАЛИ: з а - ^
проти -  О 

утримався -  О .
22. Про припинення Стебель Леоніду Генріховичу права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування будівлі автомийки з пунктом шиномантажа по вул. Шевченка, 2 у 
м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням гр. Стебель Л.Г. 
про припинення права користування (оренди) земельною ділянкою для обслуговування будівлі 
автомийки з пунктом шиномантаж а по вул. Ш евченка, 2 у  м. Покровськ. Земельна ділянка, на 
яку припиняється право оренди, займ ає площу 0,0272га кадастровий №  1413200000:05:066:0796  
для обслуговування будівлі автомийки з  пунктом шиномантаж а по вул. Шевченка, 2 
у  м. Покровськ. Н ерухоме майно, що розт аш оване на зазначеній земельній ділянці, відповідно до  
договору дарування від 08 .08 .2019р о к у  перейшло до гр. Стебель О.Л.

ВИРІШИЛИ:
Л

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  1{
проти -  0  

утримався -  &  .
23. Про припинення Коляді Василю Миколайовичу права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування цеху об'ємних елементів по вул. Захисників України, буд. 34 у 
м. Покровськ та її передачі в оренду ТОВ "Покровський завод залізобетонних виробів"

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням гр. Коляди В.М. 
про припинення права користування (оренди) земельною ділянкою для обслуговування цеху 
об'ємних елементів по вул. Захисників України, буд. 34 у  м. Покровськ, та зверненням ТОВ 
"Покровський завод залізобетонних виробів" про передачу зазначеної земельної ділянки в оренду. 
Земельна ділянка, на яку припиняється право оренди, займ ає площу 0,2793га кадастровий №  
1413200000:13:004:0097 для обслуговування цеху об'ємних елементів по вул. Захисників України, 
буд. 34 у  м. Покровськ. Враховуючи що право комунальної власності на зазначену земельну 
ділянку зареєст ровано у  Держ авном у реєст рі речових прав на нерухоме майно, то ТОВ
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заводу жиіюбеяююшх виробів" здійснюється без складення документ ації із

ВИРІШИЛИ. dccm e^ u is и&

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  ^
проти ~ о  

утримався -  0  '
24. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування будівлі гаража по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням САНІТАРНО- 
ПРОФІЛАКТИЧНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ", про поновлення договору оренди  
землі від 01.11.2016 (запис у Держ авном у реєст рі речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень за  №  17598824 від 18.11.2016), для обслуговування будівлі гараж а по вул. Поштова, 
15 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку подовж ується договір  оренди землі займає площу 
0,0110 га  кадастровий номер 1413200000:01:061:0387 для обслуговування гараж а по 
вул. Поштова, 15 у  м.П окровськ. Н а земельній ділянці розт аш ована будівля гараж а власність на 
який зареєст роване за  ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ” з 1995 року

ВИРІШИЛИ:
і0 U - ш е

ГОЛОСУВАЛИ: за -  ^
проти -  0 

утримався -  0
25. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка рішення обумовлена зверненням САНІТАРНО- 
ПРОФІЛАКТИЧНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ", про поновлення договору оренди  
землі від 01.11.2016 (запис у  Д ерж авном у реєст рі речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень за  №  17483843 від 10.11.2016), для обслуговування частини будівлі господарського  
корпусу по вул. Поштова, 15 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку подовж ується договір  
оренди землі займ ає площу 0,0023 га  кадастровий номер 1413200000:01:061:0384 для 
обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 у  м.Покровськ. На 
земельній ділянці розт аш ована будівля гараж а власність на який зареєст роване за  ТОВ СПП  
"ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" з 1995року.

ВИРІШИЛИ: 
Я

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  ^
проти -  0 

утримався -  о
26. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка ріш ення обумовлена зверненням САНІТАРНО- 
ПРОФІЛАКТИЧНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ", про поновлення договору оренди  
землі від 01.11.2016 (запис у  Д ерж авном у реєст рі речових прав на нерухоме майно та їх
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Ш Ш  І76607Я1 в ід  1S.JJ.2016/, d u  обслуговування будівлі гаража по вул. Поштова, 
13 j  ж П окровськ. Земельна ділянка та яку подовж уєт ься договір оренди землі займ ає площу
0,0077 га кадастровий номер 1413200000:01:061:0386 для обслуговування гараж а по 
вуя. Поштова, 15 у  м. Покровськ. На земельній ділянці розташована будівля гараж а власність на 
який зареєстроване за ТОВ СПП "ПРОФДЕЗШФЕКЦІЯ" з 1995 року.

ВИРІШИШ; ,

ГОЛОСУВАЛИ: за -  4
проти - 0  

утримався - О

27. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" для 
обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням САНІТАРНО- 
ПРОФІЛАКТИЧНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ'’, про поновлення договору оренди  
землі від 01.11.2016 (запис у  Д ерж авном у реєст рі речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень за  М  17492737 від 10.11.2016), для обслуговування частини будівлі господарського  
корпусу по вул. Поштова, 15 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку подовж ується договір  
оренди землі займ ає площу 0,0050 га  кадастровий номер 1413200000:01:061:0385 для 
обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 у м . Покровськ. На 
земельній ділянці розт аш ована будівля гараж а власність на який зареєст роване за  ТОВ СПП  
"ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" з  1995 року.

ВИРІШИЛИ; •Ш/ еклм&ссс/ ш

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  ^
проти -  {) 

утримався -  О .

28. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ «ЕЛЕНА» для обслуговування виробничої бази 
по вул. Нахімова, 1 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка рішення обумовлена зверненням ТОВ «Елена», про 
поновлення договору оренди землі від 30.10.2014 для обслуговування виробничої бази по 
вул. Нахімова, 1 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку подовж уєт ься договір оренди землі 
займає площу 0,2579 га  кадастровий номер 1413200000:13:008:0021 для обслуговування для 
обслуговування виробничої бази по вул. Нахімова, 1 у  м. Покровськ. Н а земельній ділянці 
розташований цілісний майновий комплекс право власності на яке зареєст ровано в Держ авному  
реєст рі речових прав на нерухоме майно та їх обтяж ень

ВИРІШИЛИ; ta t

ГОЛОСУВАЛИ: з а - Д
проти —0  

утримався -  0 ,

29. Про поновлення договору оренди землі з гр. Чабан Володимиром Петровичем для 
обслуговування критого торгового павільйону та розміщення торгових кіосків по 
вул. Залізнична у м. Покровськ
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О.В., підготовка рішення обумовлена зверненням Чабана 
Петровта, про поновлення договору оренди землі від 03.03.2006 (запис у  
реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяж ень за  №  15144561 від  

22.06.2016, для обслуговування критого торгового павільйону та розміщ ення торгових кіосків по 
вул. Залізнична у  м. Покровськ Земельна ділянка на яку подовж уєт ься договір оренди землі 
займає плогцу 0,0894 га кадастровий номер 1413200000:25:000:0109 для обслуговування критого 
т оргового павільйону та розміщення торгових кіосків по вул. Залізнична у  м. Покровськ.

проти -  О  
утримався -  О  -

ЗО. Про поновлення договору оренди землі з АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК" для реконструкції колишньої будівлі районної бібліотеки під відділення банку по 
вул. Прокоф'єва, 129 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ М ІЖ НАРОДНИЙ БАНК", що є  правонаступниками 
ЗАТ "Донгорбанк", про поновлення ст року д ії договору оренди землі від 08.04.2009 р. 
зареєстрований в Д ерж авном у реєст рі земель за  №  040915900082 від 11.11.2009 р. для 
реконст рукції колишньої будівлі районної бібліотеки під відділення банку по вул. Прокоф'єва, 
129у м. Покровськ. Земельна ділянка на яку подовж ується договір  оренди землі займає площу 
0,0583 га  кадастровий №  1413200000:05:066:0161 для реконст рукції колишньої будівлі районної 
бібліотеки під відділення банку по вул. Прокоф'єва, 129 у  м. Покровськ. Н а т ерит орії земельної 
ділянки розт аш ована будівля банку та господарські споруди (свідоцтво про право власності 
2012 року).

проти -  <р 
утримався -  О

31. Про поновлення з Чернобай Ольгою Миколаївною договору оренди землі для обслуговування 
автомийки на перехресті пров. Мостовий та вул. Залізнична у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Чернобай О.М„ 
про поновлення договору оренди землі від 30.10.2013 (запис у  Д ерж авном у реєст рі речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяж ень за  №  3135260 від 30.10.2013) для обслуговування автомийки 
на перехресті пров.М остовий та вул. Залізнична у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку  
подовж ується договір  оренди землі займає площу 0,0200 га  кадастровий номер 
1413200000:25:000:0102 для обслуговування автомийки на перехресті пров.Мостовий та вул. 
Залізнична у  м. П окровськ

іВИРІШИЛИ: 
/^иррргуі А іЧ Гиш Д

?<СІ* ‘ігЛАсе&лси’

за -  І) 
проти -  О 

утримався -  о

ГОЛОСУВАЛИ:
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w a p j  оренда эсашп з Аненковою Оленою Василівною для 
будівлі та підсобних приміщень по вул. Прокоф'єва, 111

ум. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка ріш ення обумовлена зверненням Аненкової О. В. 
про поновлення договору оренди землі від 16.10.2014 (запис у  Д ерж авном у реєст рі речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяж ень за  №  8256859 від 26.12.2014), для обслуговування головної 
будівлі та підсобних приміщень по вул. Прокоф'єва, I l l y  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку 
подовж ується договір  оренди землі займає площу 0,2540 га  кадастровий номер 
1413200000:06:057:0543 для обслуговування головної будівлі та підсобних приміщень по вул. 
Прокоф'єва, 111". Н а земельній ділянці розт аш ована будівля м агазину право власності на яке 
зареєст роване за  гр. Аненковою О.В. з  2013 року.

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  Ь
проти -  О  

утримався -  О .

33. Про поновлення договору оренди землі з Аненковою Оленою Василівною для 
обслуговування головної будівлі та підсобних приміщень по вул. Прокодгєвга, 111 
у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Аненкової О.В. 
про поновлення договору оренди землі від 16.10.2014 (запис у  Д ерж авном у реєст рі речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяж ень за  №  8257878 від 26.12.2014), для обслуговування цілісного 
майнового комплексу по вул. Зіркова, 1 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку подовж ується 
договір оренди землі займ ає площу 0,4746 га  кадастровий номер 1413200000:15:036:0002 для 
обслуговування цілісного майнового комплексу по вул. Зіркова, 1. На земельній ділянці 
розт аш ована будівля м агазину право власності на яке зареєст роване за  гр. Аненковою О.В. з  
2013 року.

ВИРІШИЛИ: "вии/ Uep •h* At *-

ГОЛОСУВАЛИ: за
проти -  с  

тшимався -  О

34. Про поновлення з Козинець Володимиром Миколайовичем та Козинець Людмилою 
Іванівною договору оренди землі для обслуговування магазину по вул. Привольна, 43 
у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Козинець В.М. та 
гр. Козинець Л.І., про поновлення договору оренди землі від 12.07.2011 (запис у  Держ авному 
реєст рі речових прав на нерухоме майно та їх обтяж ень за  №  16469634 від 14.09.2016) для 
обслуговування м агазину по вул. Привольна, 43 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку 
подовж ується договір оренди землі займає площу 0,0582 га  кадастровий номер 
1413200000:17:088:0397 для обслуговування магазину. Н а земельній ділянці розт аш ована будівля 
магазину право власності на яке зареєст роване за  гр. Козинець В.М. та гр. Козинець Л.І. з  2002

ГОЛОСУВАЛИ:

15



проти—0  
утримався— О-

35. Про поновлення з Шевченко Михайло Валерійовичем договору оренди землі 
для обслуговування магазину "Новосел" на мрн. Шахтарський, в районі будинку № 4 
у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Ш евченко М.В., 
про поновлення договору оренди землі від 09.12.2014 (запис у  Д ерж авном у реєст рі речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяж ень за  №  7997284 від 09.12.2014) для обслуговування магазину 
"Новосел " на мрн. Ш ахтарський в районі будинку №  4 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку 
подовж ується договір оренди землі займає площу 0,0166 га  кадастровий номер 
1413200000:02:092:0031 для обслуговування магазину "Новосел". Н а земельній ділянці 
розт аш ована будівля м агазину право власності на яке зареєст роване за  гр. Ш евченко М.В. з 
2002 року

проти - д  
утримався -  р

36. Про поновлення договору оренди землі з ПрАТ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" для 
обслуговування автобази по вул. Захисників України, 31 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підготовка ріш ення обумовлена зверненням П рАТ  
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД", що є  правонаступниками підприємства ЗАТ  
"Касноармійського Автопідприємст ва "Укрбуд", про поновлення ст року д ії договору оренди  
землі від 02.12.2004 р . зареєст рований в Д ерж авном у реєст рі земель з а М  0294 від 10.12.2004 р. 
для обслуговування авт обази по вул. Захисників України, 31 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на 
яку подовж ується договір  оренди землі займає площу 5,2709 га  кадастровий №  
1413200000:09:084:0001 " для обслуговування автобази по вул. Захисників України, 31 у  м.
Покровськ. На т ерит орії земельної ділянки розташ ований цілісний майновий комплекс 
(реєстраційне посвідчення від 1997року.).

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: тза- 
проти -  О 

_ 0утримався
37. Про передачу в оренду Федорову Валентину Миколайовичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Дмитра Яворницького, 77 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Ф едорова В.М.. 
про затвердж ення технічної документ ації щ одо встановлення (відновлення) м еж  земельної 
ділянки в натурі (на місцевост і) для будівництва і обслуговування ж итлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Дм ит ра Яворницького, буд. 77 
у  м. Покровськ. Земельна ділянка яка передається в оренду займ ає площу 0,0628 га  кадастровий  
№  1413200000:18:013:0420 для будівництва і обслуговування ж итлового будинку, господарських  
будівель і споруд та розт аш ована по вул. Дмит ра Яворницького, буд. 77 у м .  Покровськ. На 
земельній ділянці розт аш ований житловий будинок право власності на який зареєст роване
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(запис в Державному реєстрі речових гр а в  на нерухоме майно та їх обтяж ень за  Мв 30820109  
від 20.03.2019)

проти - О  
утримався —О  ■

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр. Пітєровій Інні Олексанрівні 
земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у землі для будівництва 
та обслуговування будівель ринкової інфраструктури по вул. Європейська, 79/1 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням П іт єрової Інни 
Олександрівни про затвердж ення проект у землеуст рою щ одо відведення земельної ділянки 
цільове призначення я к о ї змінюється із земель для будівництва і обслуговування ж итлового 
будинку, господарських будівель і споруд у  землі для будівництва т а обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури по вул. Європейська, 79/1у м. Покровськ, т а наданого проекту 
землеустрою вигот овленого ФОП Гребеню к Д.М. у  2019 році. Земельна ділянка цільове 
призначення якої змінюєт ься із земель для будівництва і обслуговування ж итлового будинку, 
господарських будівель і споруд у  землі для будівництва т а обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури займ ає площу 0,0167га, кадастровий номер 1413200000:01:061:0400 та 
знаходиться по вул. Європейська, 79/1 у  м. П окровськ

ВИРІШИЛИ:

за -  З
проти -  0  

утримався - 'іЛЛР .

ГОЛОСУВАЛИ:

39. 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 Донецької області ТОВ "ДОНБАС-ВДМ"

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням ТОВ "ДОНБАС- 
ВДМ" про затвердж ення проекту землеуст рою щ одо відведення земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюєт ься із земель для будівництва і обслуговування ж итлового будинку, 
господарських будівель і споруд у  землі для розміщ ення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміж них будівель та споруд підприємств переробної, маш инобудівної та іншої
промисловості по вул. Нахімова, 80-а  у  м. Покровськ. Земельна ділянка цільове призначення якої 
змінюється перебуває в приватній власності ТОВ "ДОНБАС-ВДМ" відповідно до держ авного  
акту на право власності сер ії Я Д  №  138365 зареєст рованого 13.04.2007 №  020715900010. 
Земельна ділянка займ ає площу 0,1216 га  кадастровий номер 1413200000:18:010:0171 та змінює 
цільове призначення з  земель - для будівництва і обслуговування ж итлового будинку, 
господарських будівель і споруд у  землі для розміщ ення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель т а споруд підприємств переробної, маш инобудівної та іншої
промисловості по вул. Нахімова, 80-а

ВИРІШИЛИ:
U n f u iL tb t lJ

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  ^
проти -  0  

утримався -  О у

17



40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
Білову Денису Івановичу для будівництва індивідуального гаражу між вул. Таманова та 
вул. Раздольна в м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Білова Д.І. про 
затвердж ення проекту землеуст рою щодо відведення у  власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гараж у м іж  вул. Таманова та вул. Роздольна в м. Покровськ  
Земельна ділянка що передаєт ься у  власність займ ає площею 0,0030 га  кадастровий номер 
1413200000:04:031:0146 для будівництва індивідуального гараж у т а знаходиться м іж  вул. 
Таманова та вул. Роздольна в м. П окровськ На земельну ділянку був затвердж ений рішенням  
виконавчого комітету П окровської м іської ради  Д онецької області (15.08.2018 №  276) 
детальний план т ерит орії земельної ділянки

ВИРІШИЛИ.
ЬЩ ші А/иШМ/Д>

і и/*/# сее/У

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  V
проти -  0  

утримався -  О
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність 
Жихарєвій Оксані Олександрівні для будівництва індивідуального гаражу між вул. Таманова та 
вул. Раздольна у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Ж ихарєвої О.О. 
про затвердж ення проект у землеуст рою щ одо відведення у  власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гараж у по м іж  вул. Таманова та вул. Роздольна у  м. Покровськ. 
Земельна ділянка що передаєт ься у  власність займає площею 0,0030 га  кадастровий номер 
1413200000:04:031:0147 для будівництва індивідуального гараж у та знаходиться по для 
будівництва індивідуального гараж у по м іж  вул. Таманова та вул. Роздольна. Н а вказану 
земельну ділянку був розроблений та затвердж ений ріш енням виконавчого комітету 
П окровської м іської ради  Д онецької області (26.10.2018 №  358) детальний план території 
земельної ділянки

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за -  її 
проти -  0

утримався -  0  ,
42. Про передачу у власність гр. Кривцовій Анжелі Олександрівні земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Руська в районі будинку № 129 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням Кривцової А. О. про 
затвердж ення проект у землеуст рою щ одо відведення земельної ділянки у  власність для 
будівництва і обслуговування ж итлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) із земель ж ит лової та гром адської забудови в районі будинку №  129 по вул. Руська у  м. 
Покровськ Донецької області. Земельна ділянка, що передаєт ься у  власність займ ає площею 
0,0875 га  кадастровий номер 1413200000:16:101:0579 для будівництва і обслуговування 
ж итлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в районі будинку №  
129 по вул. Руська у  м. Покровськ.

ВИРІШИЛИ:: /шш**

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  ^ 
проти -  0
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Олександровичу земельної ділянки для 
будинку, господарських будівель і споруд на 

> б удинку №  70 у м. Покровськ
О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням М ороза Митра 

про затвердж ення проекту землеустрою щ одо відведення земельної ділянки у  
г р  М орозу Дмитру Олександровичу для будівництва і обслуговування ж итлового 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель ж итлової та 
громадської забудови в районі житлового будинку №  70 на мрн. Лазурний у  м. Покровськ  
Донецької області. Земельна ділянка, що передаєт ься у  власність займ ає площею 0,1000 га  
кадастровий номер 1413200000:03:095:0296 для будівництва і обслуговування ж итлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в  районі ж итлового будинку №  70 
на мрн. Лазурний ум. Покровськ.

ВИРІШИЛИ: У

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  ^  
проти -  0

утримався -  0 .

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки ОСББ "Шахтарський-1" для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку на мрн. Шахтарський, будинок № 1 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням голови ОСББ  
«Ш ахт арський-1», гр. Стукало М.Л. про затвердж ення проекту землеуст рою щ одо відведення 
в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку на мрн. Шахтарський, будинок №  1 у  м. Покровськ. Земельна ділянка яка  
передається в постійне користування ОСББ "Ш ахтарський-1" займає площу 0,2475га
кадастровий №  1413200000:02:092:0152 та розміщ ена на мрн. Ш ахтарський, будинок №  1 
у м . Покровськ..

ВИРІШИЛИ;

У*
ГОЛОСУВАЛИ: з а -  ^

проти -  0

утримався -  &■

45. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) на території 
м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням громадян про 
передачу у  власність їм земельних ділянок для будівництва та обслуговування ж итлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) по на т ерит орії м. Покровськ, а  
саме :

- земельна ділянка площею 0,0653 га  кадастровий М  1413200000:18:013:0417 по 
вул. Богдана Ступки, буд. 41, передаєт ься гр. Гасіч Г.І.

- земельна ділянка площею 0,0502га кадастровий №  1413200000:17:082:0476 по
вул. Дударенка, буд. 31, передаєт ься гр. Антоненко С.В;

- земельна ділянка площею 0,0380га кадастровий №  1413200000:06:056:0588 по
вул. Зеленокутська, буд. 31, передаєт ься гр. В єдаш євіїІ.Є .;

- земельна ділянка площею 0,0521га кадастровий №  1413200000:11:053:0949 по
вул. Лєрмонтова, буд. 15, передаєт ься гр. Боревській Р.А.;

- земельна ділянка площею 0,0503 га  кадастровий №  1413200000:05:066:0798 по
вул. М аршала Москаленка, 191, передаєт ься гр. Горбенко Д.І..

т
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утримався -  О  г

46. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) на території 
м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка ріш ення обумовлена зверненням громадян про 
передачу у  власність їм земельних ділянок для будівництва т а обслуговування ж итлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) по на т ерит орії м. Покровськ, 
а с а м е :

- земельна ділянка площею 0,0413 га  кадастровий  
вул. Дейнеги, буд. 49, передаєт ься гр. Ж елудковій Г.Д.;

- земельна ділянка площею 0,0868га кадастровий
вул. Чкалова, буд. 40, передаєт ься гр. Нікітіну А.В.;

- земельна ділянка площею 0,0840га кадастровий
вул. Тургенева, буд. 29, передаєт ься гр. Л яхД .В .;

- земельна ділянка площею 0,0636га кадастровий
пров. Павлова буд. 9, передаєт ься гр. Лебеденко С.В. ;

- земельна ділянка площею 0,0513га кадастровий
вул. Мандрика, буд. 36, передаєт ься гр. Балаклеєць Л.Г.;

- земельна ділянка площею 0,0494 га  кадастровий №  
Сєвєрна, буд. 62, передаєт ься гр. Фісай Л.П.;

- земельна ділянка площею 0,0516 га  кадастровий №  
Халтуріна, буд. 11, передаєт ься гр. Янченко О.В.;

- земельна ділянка площею 0,0463 га  кадастровий №  
Довж енка, буд. 70, передаєт ься гр. Бондаренко І.О.;

- земельна ділянка площею 0,0443 га  кадастровий №  
Сонячна, буд. 76, передаєт ься гр. Власовій О.В.;

- земельна ділянка площею 0,1000 га  кадастровий №  
Торгівельна,буд.43, передаєт ься гр. Недбайло Т.В.;

- земельна ділянка площею 0,1000 га  кадастровий №  
Шмідта, буд. 82, передаєт ься гр. Русаневич А.М..

№  1413200000:15:035:0335 по 

№  1413200000:11:054:0951 по 

№  1413200000:05:063:0798 по 

№  1413200000:11:049:0968 по 

№  1413200000:09:068:1309 по 

1413200000:19:019:0095 по вул. 

1413200000:20:051:0377 по вул. 

1413200000:06:055:0579 по вул. 

1413200000:14:018:0842 по вул. 

1413200000:09:069:1291 по вул. 

1413200000:14:016:0810 по вул.

ВИРІШИЛИ: а^єДҐ

ГОЛОСУВАЛИ: з а -   ̂
проти -  0

утримався -  О  •

47. Про надання дозволу КП "Компанія "Вода Донбасу" на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для обслуговування будівлі 
контори-лабораторії по вул. Лихачева, 15 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Богачова О.В., підгот овка рішення обумовлена зверненням комунального 
підприємства "Компанія "Вода Донбасу"" про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування контори-лабораторії по 
вул. Лихачева, 15 у  м. Покровськ. Земельна ділянка на яку надається дозвіл розт аш ована по 
вул. Лихачева, 15 у  м. П окровськ та займає орієнтовну площу 0,12 га. Н а земельній ділянці 
розт аш ована будівля контори-лаборат орії право власності якої зареєст роване в Держ авному
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реєст рі речових прав на нерухоме майно та їх обтяж ень (запис в Д ерж авном у реєст рі речових  
прав на нерухоме майно та їх обтяж ень №  33772028 від 17.10.2019), та право оперативного 
управління нерухомим майном (актуальна інформація про Д ерж авну реєст рацію  іншого 
речового п р а ва №  33774571 від 17.10.2019).

утримався -<р

47. Про здійснення заходів щодо корегування генерального плану м. Покровськ (внесення 
змін)
СЛУХАЛИ:

проти -  Ь 
утримався- 0

Голова комісії 

Секретар комісії

Конько Л.І. 

Суков Р.М.
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