
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 02.10.2020 № 7/84-28 

                     м.Покровськ 

 

Про надання дозволу Анненковій Олені 

Василівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої 

змінюється з земель для  розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств у 

землі для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Зіркова, 1                            

у м. Покровськ Донецької області                   

 

 

Розглянувши заяву Міненко С.С., що діє від імені Анненкової Олени Василівни 

(ІПН - 2048320680) на підставі довіреності виданої 10.02.2020 року державним нотаріусом 

п'ятої донецької державної нотаріальної контори - Сафроновою Н.Л., про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється з земель для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств у 

землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Зіркова, 1                                  

у  м. Покровськ Донецької області, приймаючи до уваги розбіжність між інформацією в 

Державному земельному кадастрі (витяг від 17.06.2020 року № НВ-1407601162020), 

відповідно до якої зазначена вище земельна ділянка розташована на землях 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення і надана 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств, та фактичним використанням земельної ділянки 

відповідно до договору оренди землі від 16.10.2014 (пункт 16 договору оренди землі 

цільове призначення земельної ділянки визначене згідно КВЦПЗ - 03.07 для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі) виготовленого за результатами розробленої                                 

ТОВ «ГЕОЦЕНТР-ПЛЮС» в 2013 році технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості), керуючись статтями 

12,93,96,122,124 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами), 

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

України від 07.07.2011 № 3613-VI «Про державний земельний кадастр" (зі змінами),  

відповідно до статей 26,59,73 Закону України  від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в України» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл Анненковій Олені Василівні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,4746 га кадастровий                                                     

№ 1413200000:15:036:0002  цільове призначення якої змінюється з земель для  розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 



організацій та підприємств у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Зіркова, 1 у м. Покровськ Донецької області. 

 

2. Проект землеустрою для названих вище цілей виконати відповідно до вимог 

діючого земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України. 

 

3. Складений проект землеустрою  для  названих вище цілей  надати на розгляд                   

і затвердження міської ради         

 

 

 

 В.п. міського голови                                                                                        О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


