
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 17.03.2021 № 8/7-41 

           м.Покровськ 

 

Про передачу у власність Каменчану 

Дмитру Романовичу земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

по вул. Зіркова, буд. 76 у м. Покровськ  

Донецької області  

 

Розглянувши заяву Каменчана Дмитра Романовича (ІПН- 3487801054) про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                          

вул. Зіркова, буд. 76 у м. Покровськ Донецької області та передачу зазначеної земельної 

ділянки в приватну власність, технічну документацію із землеустрою, витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 37075451 від 26.06.2020, 

керуючись статтями 12,38,40,118,121,186 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 01.07.2004 № 1952-IV  «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва                       

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) по вул. Зіркова, буд. 76 в м. Покровськ Донецької області. 

2. Передати у власність Каменчану Дмитру Романовичу земельну ділянку площею 

0,0532 га кадастровий № 1413200000:15:035:0341 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                                 

по вул. Зіркова, буд. 76 у м. Покровськ Донецької області, із земель житлової та 

громадської забудови 

3. Землевласнику : 

     3.1.   зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно у встановленому законом порядку; 

     3.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,    

дотримуючись     вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, санітарних 

норм України.    

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

 

Міський голова                                                                                                 Р.Требушкін 


