
—* ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ, 

БУДІВНИЦТВА І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
ПРОТОКОЛ 

засідання комісії
№ У  15.04.2020

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Конько Л.І.

Заступник голови комісії: Марін В.М.

Секретар комісії: Суков Р.М

Члени комісії: Блуділін Ю.М. 
Попов А.В.

ЗАПРОШЕНІ:
Барановська Н.Ю., в. о. начальника відділу містобудування, архітектури та земельних відносин.

У зв ’язку з дією карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу 
СОУЮ-19, засідання комісії проводилася онлайн.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення доповнення в додатки до рішення міської ради від 08.07.2009 № 5/40-9 "Про 
упорядкування (уточнення) назв мікрорайонів, бульварів, вулиць, провулків,проспектів, площ 
розташованих на території міста Красноармійськ"

2. Про визначення розміру авансових внесків, що застосовуються при укладенні договорів про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, та форми договору про 
оплату авансового внеску

3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Шундіковій Тетяні Миколаївні для ведення індивідуального садівництва в районі 
житлового будинку № 110 по вул. Свободи у м. Покровськ

4. Про надання дозволу ПРАТ "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА" на розробку -технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для обслуговування цілісного майнового комплексу по вул. Залізнична, буд. 2 
у м. Покровськ

5. Про надання дозволу ТОВ ТБ "Максимум" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування будівлі продбази по 
вул. Добропільська, буд. 1 у м. Покровськ

6. Про надання дозволу Попову Артуру Вячеславовичу на складання технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення та подальшого 
обслуговування групи малих стаціонарних архітектурних форм по вул. Торгівельна в районі 
міського кладовища у м. Покровськ Донецької області

7. Про припинення Попову Валерію Олександровичу права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування існуючої будівлі складу по вул. Аграрна,б/н у м. Покровськ 
Донецької області

8. Про поновлення з Гринько Любов Іванівною договору оренди землі для обслуговування 
існуючого магазину на мрн. Шахтарський у м. Покровськ

9. Про поновлення з Суховій Олегом Олександровичем договору оренди землі для 
обслуговування магазину з продажу сантехнічного та газового обладнання по вул. Лихачева, 2В 
у м. Покровськ Донецької області

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Соловйову Петру Якимовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по провулку Павлова, 13а у м. Покровськ Донецької області

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Перечосовій Тетяні Миколаївні для ведення індивідуального садівництва на території
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Обслуговуючого кооперативу "Садівничого Товариства "Шахтобудівник", вул. Мира, ділянка 
№ 116 у м. Покровськ Донецької області

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Чернову Михайлу Володимировичу для ведення індивідуального садівництва по 
вул. Київська,24-а у м. Покровськ Донецької області

13. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) на 
території м. Покровськ (Касьян Л.С., Король С.В., Сотник Ю.О., Сотник Є.С., Кіщук Г.С., 
Великоредчаніної Т.Я., Кисельоваї І.П., Гришко О.В., Камчатної О.М., Синиці А.О.,
Іванової А.С., Сидоренко Н.Ф)

14. Про надання дозволу БУДИНКУ-ІНТЕРНАТ "ВІДРОДЖЕННЯ" на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування будинку по 
вул. Гастелло, 1 ум.Покровськ

15. Про надання дозволу Камінському Олександру Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Хутірська, 7 у м. Покровськ Донецької 
області

16. Про надання дозволу Ментус Владиславу Віталійовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Хутірська, 11ум. Покровськ Донецької області

17. Про надання дозволу Ніколаєнковій Ользі Володимирівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування магазину № 101 
по вул. Залізнична, буд. 147 ум. Покровськ

18. Про надання дозволу Костенко Анастасії Вікторівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Янтарна, 48 у м. Покровськ Донецької області

19. Про надання дозволу Рибці Дмитрові Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на території кварталу садибної забудови в районі 
вул. Запорізька, ділянка № 234 у м. Покровськ Донецької області

20. Про надання дозволу ТОВ "Вуглепромсоюз" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлового приміщення 
(виробничий будинок) по вул. Маршала Москаленка, буд. 111 ум. Покровськ Донецької області

21. Про поновлення з ТОВ "АТБ-ІНВЕСТ" договору оренди землі для обслуговування будівлі 
магазину на мрн. Сонячний, 10 у м. Покровськ Донецької області

22. Про поновлення з Харчевною Оленою Володимирівною договору оренди землі для 
розміщення та обслуговування торгівельного кіоску з продажу карток для поповнення рахунків 
мобільних телефонів по вул. Центральна в районі зупинки "Дитячий світ" у м. Покровськ 
Донецької області

23. Про поновлення з Яковлєвим Дмитром Євгеновичем договорів оренди землі 
для обслуговування торгівельних кіосків з продажу карток для поповнення рахунків мобільних 
телефонів на території м. Покровськ Донецької області.

24. Про передачу в оренду Османову Руслану Закировичу земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Самарська, буд.62 у м. Покровськ

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Зейналову Парвіз Мобіл огли для обслуговування будівлі магазину із земель житлової та 
громадської забудови по вул. Тургенєва, 376 у м. Покровськ Донецької області

26. Про передачу у власність Брюховець Віктору Миколайовичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Свободи, буд. 117 у м. Покровськ Донецької області

27. Про передачу у власність Ганенко Анатолію Володимировичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Задорожня, буд. 24 у м. Покровськ Донецької області

28. Про передачу у власність Линник Світлані Романівні та Линник Олександру Анатолійовичу 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Орлика, буд. 9 у м. Покровськ Донецької області
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Про передачу у власність Мединському Олександру Олександровичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Василя Стуса, буд. 19 у м. Покровськ Донецької області

30. Про передачу у власність Мукан Сергію Сергійовичу земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Михайла Драгоманова, буд. 56 у м. Покровськ Донецької області

31. Про передачу у власність гр. Васюті Олександру Володимировичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Соборна, 65 у м. Покровськ Донецької області

32. Про передачу у власність Бєленко Євгенію Васильовичу земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Кільцева, буд. 26 у м. Покровськ Донецької області

33. Про передачу у власність Абакумову Михайлові Романовичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Толстого, буд. 46 у м. Покровськ Донецької області

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування Релігійній організації "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ МІСТО ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" для будівництва 
та обслуговування будівель та споруд православного храму в районі ЗОШ № 15 по 
вул. Шибанкова в м. Покровськ Донецької області

ХІД ЗАСІДАННЯ
1. Про внесення доповнення в додатки до рішення міської ради від 08.07.2009 № 5/40-9 "Про
упорядкування (уточнення) назв мікрорайонів, бульварів, вулиць, провулків,проспектів, площ 
розташованих на території міста Красноармійськ"

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., про те, що до міської ради звернулися громадяни, 
власники жилих будинків, про приведення у  відповідність назв вулиць, які містяться у  словниках 
іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у м. Покровськ, 
внесених відповідно до рішення міської ради від 08.07.2009 №5/40-9, шляхом внесення до існуючого 
переліку провулку Примакова та провулку Гірника.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення__________ _____________________________________________ :_____

ГОЛОСУВАЛИ: за- 5
проти -  0 

утримався -  0

2. Про визначення розміру авансових внесків, що застосовуються при укладенні договорів про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, та форми договору про 
оплату авансового внеску

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., про те, що в межах владних повноважень органи 
місцевого самоврядування можуть здійснювати продаж громадянам і юридичним особам 
земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які 
підлягають приватизації. З метою проведення експертної оцінки земельних ділянок було 
підготовлено проект регуляторного акту -  проект рішення «Про затвердження Положення 
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок». Даний проект рішення було розміщено на сайті міської ради, 
оприлюднено в міськрайонній газеті «Маяк» та направлено на погодження Державній 
регуляторній службі. Листом Державної регуляторної служби № 851/0/20-20 від 07.02.2020 
було роз’яснено, що укладати договір на виконання робіт з експертної грошової оцінки 
можна шляхом застосування електронної системи закупівель. З урахуванням викладених 
державним органом пропозицій, приймаючи до уваги, що форма типового договору на сплату 
авансового внеску не розроблялася на законодавчому рівні, пропонується встановити 
максимальний поріг авансового внеску 20 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.

З



/ І«ІПІ ЦІН: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект
рашення___________________________________________________ ______________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Шундіковій Тетяні Миколаївні для ведення індивідуального садівництва в районі 
житлового будинку № 110 по вул. Свободи у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю. про те, що проект рішення обумовлений зверненням 
Шундікової Т.М. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в районі житлового 
будинку № ПО по вул. Свободи у м. Покровськ. Земельна ділянка на яку надається дозвіл на 
розробку проекту землеустрою займає орієнтовну площу 0,0858 га. Земельна ділянка 
розташована по вул. Свободи в районі житлового будинку № ПО який належить заявниці на 
праві власності (запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 
15.01.2020 № 35046527).

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

4. Про надання дозволу ПРАТ "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА" на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
обслуговування цілісного майнового комплексу по вул. Залізнична, буд. 2 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., до Покровської міської ради надійшло звернення 
ПРАТ "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА" про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для обслуговування цілісного майнового комплексу по вул. Залізнична, 2 ум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 4,0544 га та надається для обслуговування цілісного 
майнового комплексу. На земельній ділянці розташований цілісний майновий комплекс право 
власності на який зареєстровано (запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
№ 28932384 від 31.11.2009)

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення _____________ __________________ _________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

5. Про надання дозволу ТОВ ТБ "Максимум" на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для обслуговування будівлі продбази по вул. Добропільська, буд. 1 
у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., звернення надійшло від ТОВ ТБ "МАКСИМУМ"
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду орієнтовною площею 0,75 га для обслуговування будівлі продбази по вул. Добропільська, 
буд. 1 ум. 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. На земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна
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м  власності на який зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 
*20730738 від 27.02.2008
ВИ гаїШ Л И / рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
вішення__________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

6. Про надання дозволу Попову Артуру Вячеславовичу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення та подальшого 
обслуговування групи малих стаціонарних архітектурних форм по вул. Торгівельна в районі 
міського кладовища у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням Попова А.В., 
про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та подальшого обслуговування групи малих стаціонарних 
архітектурних форм по вул. Торгівельна в районі міського кладовища у  м. Покровськ Донецької 
області

Земельна ділянка що підлягає інвентаризації займає площу 0,0042 га та розміщена по 
вул. Торгівельна в районі міського кладовища у  м. Покровськ, перебуває в користуванні заявника 
відповідно до договору сервітуту від 09.12.2011

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення _________ _________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  4
проти -  0

утримався -  1 (Попов А.В.)

7. Про припинення Попову Валерію Олександровичу права користування (оренди) земельною 
ділянкою для обслуговування існуючої будівлі складу по вул. Аграрна,б/н у м. Покровськ 
Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена звернення
гр. Попова В.О. про припинення права користування (оренди) земельною ділянкою для 
обслуговування існуючої будівлі складу по вул. Аграрна,б/н у м. Покровськ у зв ’язку з продажем 
нерухомого майна ТОВ "Любаша"

Земельна ділянка займає площу 0,2760 га кадастровий № 1413200000:12:040:0011 для 
обслуговування існуючої будівлі складу по вул. Аграрна, б/н у  м. Покровськ Донецької області.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення_________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

8. Про поновлення з Гринько Любов Іванівною договору оренди землі для обслуговування 
існуючого магазину на мрн. Шахтарський у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зв ’язку зі зверненням 
Гринько Л.1. про поновлення договору оренди землі від 18.02.2010 зареєстрований в Державному 
реєстрі земель за № 041015900172 від 17.08.2010, для обслуговування існуючого магазину на 
мрн. Шахтарський у м. Покровськ.

Земельна ділянка на яку подовжується договір оренди землі займає площу 0,0441 га 
кадастровий номер 1413200000:02:092:0023 для обслуговування існуючого магазину на 
мрн. Шахтарський у м. Покровськ.
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Я і жжяьяіш ділянці розташована будівля пункту по збиранню вторрисурсів право 
ДФюшат та яку зареєстроване з 1997 року. Договір оренди землі поновлюється строком на 
5  фЛяш} років та пропонується встановити орендну плату за земельну ділянку у  розмірі 6 % від 
явршшяявної грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ, рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
речення ______________________ _____________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

9. Про поновлення з Суховій Олегом Олександровичем договору оренди землі для 
обслуговування магазину з продажу сантехнічного та газового обладнання по вул. Лихачева, 2В 
у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., про те , що до міської ради звернувся гр. Суховій О.О. 
про поновлення договору оренди землі від 05.01.2010 зареєстрований в Державному реєстрі 
земель за № 041015900068 від 16.03.2010 для обслуговування магазину з продажу сантехнічного 
та газового обладнання по вул. Лихачева, 2В у м. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,0088 га кадастровий № 1413200000:01:060:0119 для 
обслуговування магазину з продажу сантехнічного та газового обладнання по вул. Лихачева, 2В 
у м. Покровськ. На земельній ділянці розташована будівля магазину з продажу сантехнічного та 
газового обладнання право власності на яку зареєстроване в КП БТІ від 18.02.2009 р. Договір 
оренди землі поновлюється строком на 5 (п'ять) років та пропонується встановити орендну 
плату за земельну ділянку у розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ; рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення______________________________________ ______________ ;______________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Соловйову Петру Якимовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по провулку Павлова, 13а у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
гр. Соловйова Петра Якимовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по провулку Павлова, 13а ум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площею 0,0599 га кадастровий номер 1413200000:11:049:0972 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по провулку Павлова, 13а. Відповідно до державного акту на право постійного 
користування землею серії IV-ДН №  054588 зареєстрований в Книзі записів державних актів на 
право постійного користування землею за № 035 від 27.06.2000року земельна ділянка перебувала 
у користуванні заявника. На земельній ділянці розташований житловий будинок право власності 
на який зареєстровано в КП БТІ. Договір оренди землі пропонується укласти строком на 
5 (п'ять) років та встановити орендну плату за земельну ділянку у  розмірі 0.1 % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ; рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення ____________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
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затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ 
ій Тетяні Миколаївні для ведення індивідуального садівництва на території 

этого кооперативу "Садівничого Товариства "Шахтобудівник", вул. Мира, ділянка 
ШЁЫу  м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
гр. Перечосової Т.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у  власність для ведення індивідуального садівництва.

Земельна ділянка займає площу 0,0418 га кадастровий № 1413200000:16:099:0604 та 
розташована на території садівничого товариства "Шахтобудівник" ділянка № 116
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення ____________ ________ ______________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Чернову Михайлу Володимировичу для ведення індивідуального садівництва по 
вул. Київська,24-а у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю.,підготовка рішення обумовлена зверненням гр. Чернова 
М.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва по вул. Київська, 24-аум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,0352 га кадастровий № 1413200000:16:098:0599 
розташована по вул. Київська, 24-а.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення ____________ _______

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

13. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) на території 
м. Покровськ (Касьян Л.С., Король С.В., Сотник Ю.О., Сотник Є.С., Кіщук Г.С., Великоредчаніної 
Т.Я., Кисельоваї І.П., Гришко О.В., Камчатної О.М., Синиці А.О., Іванової А.С., Сидоренко Н.Ф)

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням громадян про 
передачу у  власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) по на території м. Покровськ, а саме: 
вул. Чкалова, буд. 41; вул. Ціолковського, буд.б; вул. Луначарського, буд.40; 
вул. Шибанкова, буд. 90; вул. Чкалова, буд. 79; вул.Лихачева, буд. 39/1; вул. Європейська буд. 66; 
вул. Леонтовича, буд. 101; вул. Леонтовича, буд. 66; вул. Трудова, буд.1 ;вул. Пугачова, буд. 8-а
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
14. Про надання дозволу БУДИНКУ-ІНТЕРНАТ "ВІДРОДЖЕННЯ" на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування будинку по 
вул. Гастелло, 1 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Довгаль О.В., що діє від імені БУДИНКУ-ІНТЕРНАТ "ВІДРОДЖЕННЯ" на підставі довіреності 
від 27.12.2019, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
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»щ вш ду орієнтовною тощею 0,48 га для обслуговування будинку по вул. Гастелло, 1

Земельна ділянка на яку надається дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
штоі ділянки в оренду надається із земель запасу житлової та громадської забудови. На 
н п і  ділянці розташований об'єкт нерухомого майна (будинок) право власності на який 

иуїті'пірпітітгіг в КП БТІ відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
М 11717768 від 04.09.2006року.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
15. Про надання дозволу Камінському Олександру Петровичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Хутірська, 7 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
громадянина Камінського О.П., про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Хутірська, буд. 7 ум. Покровськ.

На земельній ділянці орієнтовною тощею 0,06 га розташований незакінченого 
будівництвом житловий будинок, що належить гр. Камінському О.П. на підставі договору 
дарування від 22.01.1997року посвідченого Кудіновою В.І. ст. державним нотаріусом..
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення____________________________________________________:______________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

16. Про надання дозволу Ментус Владиславу Віталійовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Хутірська, 11ум. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням 
Панова Юрія Олексійовича, що діє від імені Ментус Владислава Віталійовича, на підставі 
довіреності від 31.01.2020 року посвідченою Толочко А.Г., приватним нотаріусом Покровського 
районного нотаріального округу Донецької області, про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Хутірська, буд. 11 ум. Покровськ.

На земельній ділянці орієнтовною тощею 0,05 га розташований незакінченого 
будівництвом житловий будинок, що належить гр. Ментус В.В. на підставі договору дарування 
від 15.09.2005 року посвідченого Богатовою 1.0. приватним нотаріусом Красноармійського 
нотаріального округу.

. ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення_______________________ ___________ ._______________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
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дозволу Ніколаєнковій Ользі Володимирівні на розробку проекту 
і відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування магазину № 101 по 

, буд. 147 у м. Покровськ
СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням

п О.В. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки в оренду орієнтовною площею 0,02 га для обслуговування магазину № 101 

і туя. Залізнична, буд. 147 ум. Покровськ.
Земельна ділянка на яку надається дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду надається із земель запасу житлової та громадської забудови.
На земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна (магазин) право власності на 

який зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 231427089 від 
06.05.2019
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення _________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
18. Про надання дозволу Костенко Анастасїі Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Янтарна, 48 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Костенко А.В., про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у  власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Янтарна, буд. 48ум. Покровськ.

На земельній ділянці орієнтовною площею 0,06 га розташований незакінченого 
будівництвом житловий будинок. Відповідно до рішення Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області від 09.01.2020 року за заявницею визнано права забудовника в порядку 
спадкування.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення_______________ ____________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

19. Про надання дозволу Рибці Дмитрові Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на території кварталу садибної забудови в районі 
вул. Запорізька, ділянка № 234 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Рибки Д.В., про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у  власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на території кварталу садибної забудови в районі вул. Запорізька, ділянка №  
234 у м. Покровськ.

Земельна ділянка розташована на території кварталу садибної забудови в районі вул. 
Запорізька яка була зарезервована учасниками бойових дій і особами прирівняними до них для 
індивідуального житлового будівництва та розподілялася між учасниками бойових дій і особами 
прирівняними до них шляхом жеребкування.
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винести на розгляд сес ії м іської ради запропонований проект

1Ш0СУВАЛИ: з а - 5
проти-О 

утримався -  0

Ж. Цю надання дозволу ТОВ "Вуглепромсоюз" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлового приміщення 
(виробничий будинок) по вул. Маршала Москаленка, буд. 111 ум. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням 
Камчатного М.Л., що діє від імені ТОВ "Вуглепромсоюз" на підставі довіреності від 03.03.2020 
№ 1 виданої підприємством, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлового приміщення (виробнича 
будівля) по вул. Маршала Москаленка, 111 ум. Покровськ.

Земельна ділянка надається із земель запасу житлової та громадської забудови. На 
земельній ділянці розташовано нежитлове приміщення (виробничий будинок) право власності на 
який зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 
12.06.2019№ 32017643 на підставі договору купівлі продажу від 05.06.2019року.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення________________ ________________________ __________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

21. Про поновлення з ТОВ "АТБ-ІНВЕСТ" договору оренди землі для обслуговування будівлі 
магазину на мрн. Сонячний, 10 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Покотило Варвари Олександрівни, що діє від імені товариства з обмеженою відповідальністю 
"АТБ-ІНВЕСТ" на підставі довіреності від 08.11.2019року, про поновлення договору оренди землі 
від 16.03.2015 року (запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
за № 9359573 від 11.04.2015) для обслуговування будівлі магазину на мрн. Сонячний, 10 
ум. Покровськ Донецької області.

Земельна ділянка займає площу 0,0130 га кадастровий № 1413200000:03:093:0130. На 
земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна право власності на який зареєстровано 
в КП БТІ (витяг № 23393442 від 24.07.2009). Договір оренди землі поновлюється строком на 
5 (п'ять) років та пропонується встановити орендну плату за земельну ділянку у  розмірі 10 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення _______________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
22. Про поновлення з Харчевною Оленою Володимирівною договору оренди землі для 
розміщення та обслуговування торгівельного кіоску з продажу карток для поповнення рахунків 
мобільних телефонів по вул. Центральна в районі зупинки "Дитячий світ" у м. Покровськ 
Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Харчевної Олени Володимирівни про поновлення договору оренди землі для розміщення та
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торгівельного кіоску з продажу карток для поповнення рахунків мобільних 
вуя. Центральна в районі зупинки "Дитячий світ" ум. Покровськ Донецької області.

Зввеяьна ділянка для розміщення та обслуговування торгівельного кіоску з продажу карток 
ятшовяеннярахунків мобільних телефонів по вул. Центральна в районі зупинки "Дитячий світ" 

у  ж  Покровськ Донецької області займає площу 0,0005 га кадастровий 
Ш11413200000:01:058:0300. Договір оренди землі поновлюється строком на 3 (три) роки та 
ящяшотується встановити орендну плату за земельну ділянку у  розмірі б % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення ______ ________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
23. Про поновлення з Яковлєвим Дмитром Євгеновичем договорів оренди землі 
для обслуговування торгівельних кіосків з продажу карток для поповнення рахунків мобільних 
телефонів на території м. Покровськ Донецької області.

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Харчевної Олени Володимирівни, що діє від імені Яковлева Дмитра Євгеновича за довіреністю 
від 02.01.2020 року, про поновлення договорів оренди землі для обслуговування торгівельних 
кіосків з продажу карток для поповнення рахунків мобільних телефонів на території 
м. Покровськ.

Земельні ділянки для обслуговування торгівельних кіосків з продажу карток для поповнення 
рахунків мобільних телефонів на які подовжуються договори оренди землі від 30.12.2014 року 
розташовані за наступними адресами:

- земельна ділянка площею 0,0007 га кадастровий № 1413200000:05:063:0413 по вул.
Європейська, біля магазину "Спокуса",

- земельна ділянка площею 0,0008 га кадастровий М  1413200000:25:000:0115 по 
вул. Залізнична в районі привокзального ринку,

- земельна ділянка площею 0,0009 га кадастровий № 1413200000:01:059:0238 по 
вул. Маршала Москаленка в районі кінотеатру "Мир",

- земельна ділянка площею 0,0009 га кадастровий № 1413200000:02:092:0091 на мрн. 
Шахтарський в районі будинку N2 1,

- земельна ділянка площею 0,0007 га кадастровий N2 1413200000:03:095:0113 на мрн. 
Лазурний в районі будинку N2 59.

Договори оренди землі поновлюються строком на 3 (три) роки та пропонується 
встановити орендну плату за земельну ділянку у розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

24. Про передачу в оренду Османову Руслану Закировичу земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Самарська, буд.62 у м. Покровськ

СЛУХАЛИ: Барановсъка Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Османова Р.З.. про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Самарська, буд. 62 у  м. Покровськ.
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Вищезазначена земельна ділянка займає площу 0,0398 га кадастровий 
л 1413200000:06:056:0595 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. На земельній ділянці розташований житловий будинок право власності на який 
зареєстроване в КП БТІ (витяг про Державну реєстрацію прав № 32865652 від 16.01.2012) 
Договір оренди землі пропонується укласти строком на 5 (п'ять) років та встановити орендну 
плату за земельну ділянку у  розмірі 0.1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ; рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення_____________________________________________ ______________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Зейналову Парвіз Мобіл огли для обслуговування будівлі магазину із земель житлової та 
громадської забудови по вул. Тургенева, 376 у м. Покровськ Донецької області,

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Зейналова П.М.О. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для обслуговування будівлі магазину із земель житлової та громадської забудови 
по вул. Тургенева, 376 ум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площею 0,0269 га кадастровий номер 1413200000:05:063:0167 для 
обслуговування будівлі магазину та розташована на землях житлової та громадської забудови по 
вул. Тургенева, 376 у  м. Покровськ. На земельній ділянці розташована будівля магазину по 
реалізації запчастин (запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень № 16012986 від 17.08.2016 року). Договір оренди землі пропонується укласти строком 
на 5 (п'ять) років та встановити орендну плату за земельну ділянку у  розмірі 6 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ; рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
26. Про передачу у власність Брюховець Віктору Миколайовичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Свободи, буд. 117 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Брюховець Віктора Миколайовича про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
по вул. Свободи, буд. 117ум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,1000 га кадастровий номер 1413200000:23:002:0251 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та розташована по вул. Свободи, буд. 117 у  м. Покровськ.

На зазначеній земельній ділянці розташований житловий будинок, що належить 
гр. Брюховець В.М. відповідно до договору купівлі-продажу житлового будинку від 18.06.1981 
року зареєстрований в КП БТІ за №1450.
ВИРІШИЛИ; рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0



Ганешю Анатолію Володимировичу земельної ділянки для 
і  овц р ш ум и и  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

і щ я . Задорожнж, буд. 24 у м. Покровськ Донецької області
Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням 

Володимировича про передачу у  власність земельної ділянки для будівництва і 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 

буд. 24ум. Покровськ.
Земельна ділянка займає площу 0,1000 га кадастровий номер 1413200000:14:017:0855 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та розташована по вул. Задорожня, буд. 24 у  м. Покровськ. На зазначеній земельній 
ділянці розташований житловий будинок, що належить гр. Ганенко А. В. відповідно до витягу про 
реєстрацію права власності на нерухоме майно № 2457765 від 28.12.2003 зареєстрований 
вКПБТІ.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

28. Про передачу у власність Линник Світлані Романівні та Линник Олександру Анатолійовичу 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Орлика, буд. 9 у м. Покровськ Донецької області.

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Линник Світлани Романівни та гр.Линник Олександру Анатолійовичу про передачу у  власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Орлика, буд. 9ум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,0508 га кадастровий номер 1413200000:09:074:1271 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та розташована по вул. Орлика, буд. 9 у  м. Покровськ. На зазначеній земельній ділянці 
розташований житловий будинок, що належить гр. Линник С.Р. та гр. Линник О.А відповідно 
до рішення Красноармійського міськранного суду Донецької області від 07.12.2004 року 
зареєстрований в КП БТІ витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 10077670 
від 09.03.2005).
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
29. Про передачу у власність Мединському Олександру Олександровичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Василя Стуса, буд. 19 у м. Покровськ Донецької області.

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Мединського Олександра Олександровича про передачу у  власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Василя Стуса, буд. 19ум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,1000 га кадастровий номер 1413200000:14:014:0843 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та розташована по вул. Василя Стуса, буд. 19 у  м. Покровськ. На зазначеній земельній 
ділянці розташований житловий будинок, що належить гр. Мединському О.О. на підставі 
договору купівлі-продажу житлового будинку від 06.12.2019 року (запис в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 34502095 від 06.12.2019).
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рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

З і. Про передачу у власність Мукан Сергію Сергійовичу земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Михайла Драгоманова, буд. 56 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Мукан Сергія Сергійовича про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Михайла Драгоманова, буд. 56 ум. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,1000 га кадастровий номер 1413200000:14:014:0840 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та розташована по вул. Михайла Драгоманова (колишня вул. Рибіна), буд. 56 
у  м. Покровськ. На зазначеній земельній ділянці розташований житловий будинок, що належить 
гр. Мукан С.С. на праві приватної власності (запис в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень № 33345983 від 21.09.2019.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення _________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

31. Про передачу у власність гр. Васюті Олександру Володимировичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Соборна, 65 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Васюти Олександра Володимировича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у  власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Соборна, 65 у  м. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,0526 га кадастровий номер 1413200000:17:075:0494 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) надається із земель запасу житлової та громадської забудови.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення __________ ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

32. Про передачу у власність Бєленко Євгенію Васильовичу земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Кільцева, буд. 26 у м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням
Бєленко Є.В. про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Кільцева, буд. 26 
у м. Покровськ.

Земельна ділянка займає площу 0,0577 га кадастровий номер 1413200000:20:051:0422 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та розташована по вул. Кільцева, буд. 26 у  м. Покровськ. На зазначеній земельній ділянці
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гр. Бєленко Є. В. на підставі договору дарування 
вЯШ БПза.\е9748

сесії міської ради запропонований проект

Абакумову Михайлові Романовичу земельної ділянки для 
11 « ш у н в у—  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

і вуж. Толстого, буж. 46 у м. Покровськ Донецької області
Бараиовсыса Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням Абакумова 

передачу у  власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Толстого, буд. 46 

ум . Покровськ.
Земельна ділянка займає площу 0,1000 га кадастровий номер 1413200000:11:048:0982 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та розташована по вул. Свободи, буд. 117 ум. Покровськ. На зазначеній земельній ділянці 
розташований житловий будинок, що належить заявнику (запис в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 29359935 від 10.12.2018.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування Релігійній організації "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ МІСТО ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" для будівництва 
та обслуговування будівель та споруд православного храму в районі ЗОШ № 15 по 
вул. Шибанкова в м. Покровськ Донецької області

СЛУХАЛИ: Барановська Н.Ю., підготовка рішення обумовлена зверненням керівника 
Релігійної організації "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ 
ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
МІСТО ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" - Солдатенко Олександра Олексійовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 
для будівництва та обслуговування будівель та споруд православного храму в районі ЗОШ № 15 
по вул. Шибанкова в м. Покровськ Донецької області.

Земельна ділянка займає площею 0,5000 га кадастровий номер 1413200000:11:049:0973 та 
розташована по вул. Шибанкова в районі ЗОШ № 15 ум. Покровськ. На вказану земельну ділянку 
був розроблений детальний план забудови території земельної ділянки, затверджений рішенням 
виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області за N9 499 від 19.12.2019.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести на розгляд сесії міської ради запропонований проект 
рішення___________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: з а -  5
проти -  0 

утримався -  0

Голова комісії 

Секретар комісії

Конько Л.І. 

Суков Р.М.
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