
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

від 26.01.2022 № 8/23-85 

           м.Покровськ 

 

Про відмову в затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   у власність   Швайко Олександру 

Олександровичу для будівництва                              

і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по                

вул. Степана Бовкуна, в районі гуртожитку 

у м. Покровськ  Донецької області 

 

Розглянувши заяву Швайко Олександра Олександровича (ІПН - 2919317975) про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Степана Бовкуна, в районі гуртожитку у м. Покровськ Донецької області, проект 

землеустрою, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та земельних відносин, детальний план території для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                 

вул. Степана Бовкуна, в районі гуртожитку в м. Покровськ Донецької області 

затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради № 162 від 21.05.2020 року,  

керуючись статтями 12,38,40,118,121,186 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 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. Відмовити в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність громадянину Швайко Олександру Олександровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Степана 

Бовкуна, в районі гуртожитку у м. Покровськ Донецької області у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам законів, а саме: плану зонування 

території м. Покровськ, затвердженого рішення Покровської міської ради від 26.05.2017 

№ 7/34-19 - земельна ділянка знаходиться в зоні Ж-3, яка призначається для розміщення 

багатоквартирних житлових будинків(2-5 поверхів), супутніх об’єктів повсякденного 

обслуговування, некомерційних комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів 

загальноміського значення 

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

 Міський голова                                                                                              Р.Требушкін 

 


