
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 21.07.2021 № 8/12-61 

           м.Покровськ 

 

Про передачу у власність гр. Усаніной 

Валентині Іванівні земельної ділянки                  

у розмірі земельної частки (паю) АВАТ 

«Срібне» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва                   

за межами населених пунктів Покровської 

міської територіальної громади Покровського 

району Донецької області (колишня 

Срібненська  сільська рада) 

 

Розглянувши заяву гр. Усаніной Валентини Іванівни (РНОКПП 2076007684)                          

про передачу у власність земельної ділянки у розмірі земельної частки (паю) АВАТ 

«Срібне»на території Срібненської сільської ради Покровського району, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                 

в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розроблену Покровським міськрайонним виробничим відділом ДРФ ДП «Центр ДЗК»                    

у 2020 році, рішення Красноармійського міськрайонного суду від 04.02.2019 по справі                

№ 235/3104/18 про визнання права власності на спадщину після Лісного Івана Олексійовича 

у вигляді права на земельну частку (пай) АВАТ «Срібне» (сертифікат серії РН № 119959, 

виданий Красноармійською райдержадміністрацією 15.11.2016), керуючись статтями 12,186 

Земельного кодексу України  від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами), Законом України від 

05.06.2003 N 899-IV «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних  часток (паїв)», законами України від 22.05.2003 № 858-ІV                               

«Про землеустрій» (із змінами) та від 07.07.2011  № 3613-VI "Про Державний земельний 

кадастр" (із змінами), законами України від 17.11.2020 № 1009-ІХ "Про внесення змін                        

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій" та  від  28.04.2021      

№ 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», рішенням Покровської 

міської ради від 18.12.2020 № 8/1-32 "Про реорганізацію юридичних осіб публічного права 

шляхом приєднання до Покровської міської ради Донецької області", Законом України                   

від 01.07.2004 № 1952-IV «Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно                       

та їх обтяжень» (із змінами), відповідно до статей 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 ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Срібненської сільської ради Покровського 

району Донецької області. 

2.  Передати у власність гр. Усаніной Валентині Іванівні земельну ділянку площею 

4,63га рілля кадастровий № 1422786500:10:000:0635 для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва із земель колективної власності АВАТ «Срібне»                     

за межами населених пунктів Покровської міської територіальної громади Покровського 

району Донецької області (колишня Срібненська  сільська рада) 

3. Виділити Усаніній В.І. в натурі (на місцевості) земельну ділянку у розмірі земельної 

частки (паю) АВАТ «Срібне» площею 4,63 га ріллі кадастровий № 1422786500:10:000:0635 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 4. Землевласниці Усаніній В.І.: 

 4.1. При отриманні цього рішення міської ради здати сертифікат на право на земельну 

частку (пай) АВАТ «Срібне» серії РН № 119959, виданий Красноармійською 

райдержадміністрацією 15.11.2016. 

 4.2. Звернутися до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно за  

реєстрацією права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно у встановленому законом порядку; 

   4.3. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,    дотримуючись     

вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, санітарних норм України.     

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна) 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                           Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


