
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 26.01.2022 № 8/23-87 

             м. Покровськ 
 

Про відмову гр. Чуприні Олені Вікторівні                  

в затвердженні технічної документації                       

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки                         

в натурі (на місцевості) для будівництва                    

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на території                          

м. Покровськ вул. Шмідта,146/2 Донецької 

області 
 

Відповідно до рішення Донецького окружного адміністративного суду від 18.11.2021 

по справі №200/11059/21 про зобов’язання вчинити певні дії, прийнятого за позовом                             

гр. Чуприни Олени Вікторівни до Покровської міської ради, заяви гр. Чуприни Олени 

Вікторівни (РНОКПП 3009205402) (зареєстрованої в Центрі надання адміністративних 

послуг м. Покровськ за № 05-03/4206 від 19.03.2021) про передачу у власність земельної 

ділянки площею 0,0647 га кадастровий № 1413200000:14:014:0859 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

по вул. Шмідта,146/2 м. Покровськ, технічну документацію  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розроблену ФОП 

Шалашенко Ю.І., приймаючи до уваги договір купівлі-продажу квартири від 16.11.2007 року 

(зареєстровано в реєстрі за № 10137), за яким заявниця набула право власності на квартиру 

№ 2 у будинку № 146 по вул. Шмідта м. Покровськ, керуючись статтями 

12,38,83,118,120,121,186 Земельного кодексу України  від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (із змінами), 

статтею  382 Цивільного кодексу України  від 16.01.2003 № 435-IV (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  технічної документації   із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) на території м. Покровськ вул. Шмідта,146/2 Донецької області, розробленої                    

ФОП Шалашенко Ю.І.,  та передачі у власність гр. Чуприні Олені Вікторівні земельної 

ділянки площею 0,0647 га кадастровий № 1413200000:14:014:0859 у зв’язку з недотриманням 

вимогам законів, а саме статей 118,120,121 Земельного кодексу України, якими встановлено, 

що безоплатно у власність громадянам України передаються земельні ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  у тому числі земельної ділянки, на яких розташовані жилий будинок, господарські 

будівлі, споруди, що перебувають у їх власності.   

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

 

Міський голова                                                                                                 Р.Требушкін 

 


