
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
від 17.03.2021 № 8/7-52  

           м.Покровськ 

 

Про передачу земельної ділянки в постійне 

користування релігійній організації "РЕЛІГІЙНА 

ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА "СВЯТО-

ПАНТЕЛІЙМОНІВСЬКА ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ МІСТА ПОКРОВСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ" для будівництва та обслуговування 

будівель та споруд церкви по                                              

пр-т Шахтобудівельників, в районі центральної 

районної лікарні м. Покровськ Донецької області 

 

Розглянувши заяву керівника релігійної організації "РЕЛІГІЙНА ПРАВОСЛАВНА 

ГРОМАДА "СВЯТО-ПАНТЕЛІЙМОНІВСЬКА ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ПОКРОВСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ" (ЄДРПОУ - 38508005) Віт'єва Євгена Миколайовича, про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель та споруд православного церкви по                                              

пр-т Шахтобудівників, в районі центральної районної лікарні м. Покровськ Донецької 

області, прийнявши до уваги детальний план забудови території земельної ділянки, 

затверджений рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької 

області за № 89 від 20.03.2020, керуючись статтями 12,38,92,122,123,186 Земельного 

кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (із змінами), Законом України від 22.05.2003                   

№ 858-ІV «Про землеустрій» (із змінами), Законом України від 07.07.2011 № 3613-VI 

«Про державний земельний кадастр" (із змінами), статтями 26,59,73 Закону України   від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України" (із змінами), міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування релігійній організації "РЕЛІГІЙНА ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА "СВЯТО-

ПАНТЕЛІЙМОНІВСЬКА ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ПОКРОВСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" для 

будівництва та обслуговування будівель та споруд церкви за адресою:                                          

пр-т Шахтобудівельників в м. Покровськ Донецької області. 

 

2. Передати в постійне користування земельну ділянку площею 0,2450 га 

кадастровий номер 1413200000:01:061:0405 для будівництва та обслуговування будівель 

та споруд церкви в тому числі: 0,0713 га в зоні дії обмежень, з них: 0,0290 га - охоронна 

зона навколо інженерних комунікацій (каналізація), 0,0178 га - охоронна зона навколо 

інженерних комунікацій (тепломережа) та 0,0245 га - охоронна зона навколо (вздовж) 

енергетичної системи (кабель підземний)  по пр-т Шахтобудівельників, в районі 

центральної районної лікарні м. Покровськ Донецької області, із земель запасу  житлової 

та громадської забудови. 

3. Землекористувачу зареєструвати право постійного користування на земельну 

ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у встановленому законом 

порядку.  



 

4. Укласти договори на встановлення земельних сервітутів з власниками інженерних 

мереж. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


