
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 15.09.2021 № 8/16-22 

           м.Покровськ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних                  

і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами 

ПрАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"  на території Покровської міської територіальної громади 

Покровського району Донецької області (Лисівської сільської ради) за межами                    

населених пунктів 

 

Розглянувши клопотання приватного акціонерного товариства "Шахтоуправління 

"Покровське" (РНОКПП - 13498562) від імені якого діє головний інженер - Сачко Р.М., 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних                  

і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами   

на території Лисівської сільської ради (Покровської міської територіальної громади) 

Покровського району Донецької області за межами населених пунктів, зазначений проєкт 

землеустрою, містобудівну документацію, затверджену розпорядженням голови 

Покровської райдержадміністрації № 326 від 16.12.2019, керуючись статтями 

12,20,83,95,207 абзацом 3 пункту 23 перехідних положень Земельного кодексу України             

від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами), Законом України від 07.07.2011  № 3613-VI                   

"Про Державний земельний кадастр" (із змінами), 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",  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 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 

селянського господарства (кад.ном. 1422782800:12:000:0940) в землі для розміщення                  

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами,   

що пов'язані з користуванням надрами, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" на території Лисівської 

сільської ради (Покровської міської територіальної громади) Покровського району 

Донецької області за межами населених пунктів. 

2. Перевести земельну ділянку площею 20,0000 га кадастровий номер 

1422782800:12:000:0940 сільськогосподарського призначення (в тому числі у розрізі угідь: 

16,0000 га пасовищ та 4,0000 га ріллі) у землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення на території Покровської міської 

територіальної громади Покровського району Донецької області (Лисівської сільської 

ради) за межами населених пунктів. 



  

3. Змінити цільове призначення приватної земельної ділянки                                            

ПрАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"  площею 20,0000 га кадастровий номер 

1422782800:12:000:0940 з земель для ведення особистого селянського господарства                  

на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель                    

та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, на території 

Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької області. 

4. Землевласнику ПрАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ": 

4.1. у двомісячний строк після затвердження проєкту землеустрою відшкодувати 

втрати сільськогосподарського виробництва, у розмірі 4312892,91 грн. 

4.2. звернутися до державного кадастрового реєстратора за внесенням відповідних 

змін до Державного земельного кадастру; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


