
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

від 18.08.2021 № 8/14-70 

           м.Покровськ 

 

Про відмову  гр. Галіч Анатолію Леонідовичу в затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Центральна, б/н в селі Гришине Покровського 

району Донецької області 

 

Розглянувши заяву Галіча Анатолія Леонідовича (РНОКПП - 3005000612)                             

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                 

за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності                             

по вул. Центральна, б/н у селі Гришине Гришинської сільської ради Покровського району 

Донецької області, проєкт землеустрою, керуючись статтями 12,38,40,118,121,208 

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), ДБН Б.2.2 - 12.2019 

"Планування та забудова території",  Законом 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", 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  28.04.2021 № 1423-IX                             

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління   та дерегуляції у сфері земельних відносин»,  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. Відмовити Галіч Анатолію Леонідовичу в затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400 га (кадастровий                                             

№ 1422781100:01:000:0671) у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель житлової  та громадської 

забудови комунальної власності по вул. Центральна, б/н у селі Гришине Гришинської 

сільської ради Покровського району Донецької області, в зв'язку з невідповідністю площі 

земельної ділянки з вимогами ДБН Б.2.2 - 12.2019 "Планування та забудова території" - 

граничний розмір площі земельної ділянки для індивідуальної житлової забудови має 

становити не менше 500 м2.    

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

Міський голова                                                                                             Р.Требушкін 


