
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  21.07.2021 № 8/12-63 

           м.Покровськ 

 

Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду гр. Солдатенку Ігорю 

Андрійовичу земельних ділянок для 

городництва  в межах с. Ясинове 

Покровського району (колишня Срібненська 

сільська рада) 

 

Розглянувши заяву гр. Солдатенку Ігорю Андрійовичу (ІПН 2515609019)                          

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

строком на 15 (п'ятнадцять) років для ведення городництва в межах с.Ясенове 

Покровського району (колишня Срібненська сільська рада) Донецької області, керуючись 

статтями 12,36,83,122, пунктом 16 статті 123 Земельного кодексу України від 25.10.2001 

№ 2768-ІІІ (із змінами), Законом України від 28.04.2021  № 1423-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», пунктом 10 статті 24 Закону України від 

07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр»,  статтями 26,59,73 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування  в України"  (із 

змінами),  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років гр. Солдатенку Ігорю Андрійовичу для 

ведення городництва в межах с.Ясенове Покровського району (колишня Срібненська 

сільська рада) Донецької області, у зв’язку з невідповідністю проекту землеустрою 

вимогам статті 36 Земельного кодексу України (із змінами, внесеними Законом України 

від 28.04.2021 № 1423-IX  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», а саме: 

розмір земельних ділянок за проектом землеустрою перевищує граничний розмір 

земельної ділянки для  городництва, встановлений чинним законодавством. 

2. Солдатенку І.А. звернутися до державного кадастрового реєстратора 

Міськрайонного управління у Покровському районі та м. Мирнограді Головного 

управління Держгеокадастру у Донецькій області щодо скасування державної реєстрації 

земельних ділянок, а саме ділянки - площею 1,9760 га кадастровий № 

1422786500:06:000:0091 та ділянки - площею 2,8223 га кадастровий № 

1422786500:06:000:0092 

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

Міський голова                                                                                        Р.Требушкін 


