
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 16.06.2021 № 8/10-51 

           м.Покровськ 

 

Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельних ділянок для обслуговування будівель та споруд закладів 

освіти Покровської міської ради Донецької області 

 

Розглянувши клопотання керівника КРАСНОАРМІЙСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

«НАДІЯ» МІСТА КРАСНОАРМІЙСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ - 23424955) – 

Сиротюк Г.Є.,  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для обслуговування будівель та споруд 

закладу освіти по вул. Поштова,1 у м. Покровськ Донецької області; керівника ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 2 «РОСИНКА» ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ - 35485331) – Громяк В.С., про надання дозволу                    

на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для обслуговування будівель та споруд закладу освіти  на мрн.Южний, 26а 

у м. Покровськ Донецької області; керівника РОДИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 36 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ЄДРПОУ-25703205) – Купавих Г.Б.,  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти по вул. Миру, 2, м. Родинське,                

м. Покровськ Донецької області; керівника КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "РОДИНСЬКИЙ БУДИНОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА"  (ЄДРПОУ - 36889219) – Кубишевої Ю.В.,  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти по вул. Шахтарської слави 

м.Родинське, м. Покровськ Донецької області, керуючись статтями 12,92,120,122,123 

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, 60, 73 

Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в  

Україні» (із змінами), міська рада,  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування КРАСНОАРМІЙСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЛІЦЕЮ «НАДІЯ» МІСТА 

КРАСНОАРМІЙСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ земельної ділянки  орієнтовною площею 

0,60 га для обслуговування будівель та споруд закладу освіти по вул. Поштова,1                          

у м. Покровськ Донецької області із земель житлової та громадської забудови  

комунальної власності. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 2 «РОСИНКА» ПОКРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ земельної ділянки  орієнтовною площею 1,10 га 

для обслуговування будівель та споруд закладу освіти на мрн. Южний, 26а у м. Покровськ 

Донецької області із земель житлової та громадської забудови комунальної власності. 



 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування РОДИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 36 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ земельної ділянки  орієнтовною 

площею 0,90 га для обслуговування будівель та споруд закладу освіти по вул. Миру, 2 

м.Родинське м. Покровськ Донецької області із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

"РОДИНСЬКИЙ БУДИНОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА" земельної ділянки  

орієнтовною площею 1,30 га для обслуговування будівель та споруд закладу освіти по 

вул. Шахтарської слави, 13 м.Родинське м. Покровськ Донецької області із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності. 

 

5. Проєкти землеустрою для названих вище цілей виконати відповідно до вимог 

діючого земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України. 

 

6. Складені проєкти землеустрою  для  названих вище цілей  надати на розгляд                   

і затвердження міської ради. 

 

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 


