
                                            
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
від 20.10.2021 № 8/18-99 

           м.Покровськ 

 

Про передачу у власність громадянам 

земельних ділянок для будівництва                        

і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території                       

м. Покровськ  Донецької області 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибних ділянок), що перебували в їх користуванні, на території  м. Покровськ 

Донецької області на підставі складених технічних документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), приймаючи                  

до уваги зареєстроване у встановленому порядку право власності на жилі будинки                               

з господарськими спорудами, керуючись статтями 12,38,40,83,118,120,121,186 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), Законом України від 25.12.2015                             

№ 1127-2015-п  «Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами), відповідно до статтей 26,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в України» (зі змінами),  міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) на території м. Покровськ  Донецької області (згідно додатку).   

2. Землевласникам : 

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

реєстрацією права власності на земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно у встановленому законодавством порядку; 

     2.2. використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням,    

дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм 

України.  

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Додаток 

        до рішення міської ради 

                                                                                                       від 20.10.2021 № 8/18-99 

 

Перелік громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) на території м. Покровськ Донецької області  
№ 

з/п 

П.І.Б. набувача 

земельної ділянки, 

ідентифікаційний 

податковий номер 

Площа 

приса-

дибної 

земель-

ної 

ділянки,  

га 

Кадастровий 

номер 

присадибної 

земельної 

ділянки 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Відомості про 

право власності 

на житловий 

будинок 

Розробник  

технічної 

документації 

із 

землеустрою 

1 Мішковський 

Віталій 

Михайлович  

3036811133 

0,0669 1413200000:18:

013:0431 

вулиця 

Мічуріна, 

буд. 14  

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 

прав на 

нерухоме 

майно від 

22.09.2020 № 

38372451 

ТОВ"Інженер

но-

кадастровий 

союз ТЕРРА" 

2 Кухарь Олексій 

Олександрович 

3091406218 

0,0682 1413200000:06:

057:0613 

вулиця 

Кальміуська,            

буд. 143 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 

прав на 

нерухоме 

майно від 

20.07.2021 № 

43066330 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

3 Коваль Сергій 

Анатолійович 

2987905093 

0,0568 1413200000:17:

075:0501 

вулиця 

Квітуча, 

буд.23 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 

прав на 

нерухоме 

майно від 

04.11.2020 № 

39001635 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

4 Темнюк Світлана 

Борисівна 

2311419769 

0,0568 1413200000:18:

013:0439 

вулиця 

Дмитра 

Яворницького 

буд. 49 

Витяг КП БТІ                      

про реєстрацію 

права власності 

на нерухоме 

майно від 

14.02.2007  

№ 13571891 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

5 Рубан Галина 

Іванівна 

2306806683 

0,0512 1413200000:17:

075:0508 

вулиця 

Соборна,  

буд. 49 

Реєстраційне 

посвідчення 

зареєстроване в 

КП БТІ                      

від 26.04.1999                

запис в 

реєстр.кн.№ 47 

за реєстровим  

№ 9206 

ФОП 

Гребенюк 

Д.М. 

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної  

політики та управління активами Покровської міської ради  

Донецької області 

Директор                                                                               О.Добровольський 

 

Секретар міської ради                                                                                         Н.Іваньо 


