
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15.12.2012 № 8/21-81 

           м.Покровськ 

 

Про передачу у власність гр. Глухонець 

Олегу Миколайовичу земельної ділянки 

для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на території кварталу 

садибної забудови в районі                                  

вул. Запорізька, ділянка № 246,                            

м. Покровськ Донецької області 

 

Розглянувши заяву громадянина Глухонець Олега Миколайовича (РНОКПП - 

2389408210)  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності квартал садибної забудови в районі вул. Запорізька, ділянка № 246,                            

м. Покровськ Донецької області, проєкт землеустрою, керуючись статтями 

12,38,40,118,121 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 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 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянину Демченку Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності квартал садибної забудови                   

в районі ГК «Южний», ділянка № 92 м. Покровськ Донецької області. 

2. Передати у власність гр. Глухонець Олегу Миколайовичу земельну ділянку 

площею 0,0570 га кадастровий номер 1413200000:24:026:0044 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

кварталу садибної забудови в районі вул. Запорізька, ділянка № 246, у м. Покровськ 

Донецької області, із земель житлової та громадської забудови. 

3. Землевласнику : 

     3.1.   зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно у встановленому законодавством порядку; 

     3.2. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,    

дотримуючись     вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, санітарних 

норм України.     

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна) 

 

 Міський голова                                                                                                  Р.Требушкін 


