
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 17.01.2018 № 7/50-25 

             м. Покровськ 

 

Про надання дозволу громадянам на 

розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

для будівництва індивідуального гаражу                

на території м. Покровськ  

 

 

Розглянувши заяви громадян (Ситнік І.Є., Синиці А.О., Вітульського А.А.,       

Дудника А.Б., Денисенко А.В., Денисенко С.Л., Тасиць С.О.) про надання дозволу на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів на території м. Покровськ, враховуючи рішення 

міської ради від 22.08.2017 № 7/39-26, керуючись статтями  12, 38, 40, 118, 121 

Земельного кодексу України, керуючись статтями 19, 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до статей 26, 59, 73 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадян для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу 

житлової та громадської забудови комунальної власності на території м. Покровськ 

(згідно додатку). 

 

2. Розробити детальний план земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів на території м. Покровськ. 

 

 

3. Розроблену та погоджену у встановленому порядку містобудівну та 

землевпорядну документацію надати на розгляд та затвердження міської ради 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Р.В. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Додаток до рішення міської ради 

                                                                                                 від 17.01.2018 № 7/50-25 

 

Перелік громадян, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на 

території м. Покровськ 

 
№ 

з/п 

П.І.Б. особи якій надається дозвіл 

на розробку проект землеустрою 

Ідентифікаційний 

податковий номер, 

особи якій надається 

дозвіл на розробку 

проект землеустрою 

Орієнтов

на площа 

земельно

ї ділянки, 

га. 

Місце розташування  

земельної ділянки  

1 2 3 4 5 

1 Ситнік Ігор Євгенович 

 

3116502676 0,004 м-н Сонячний навпроти 

житлового будинку № 10 

в ряду існуючих гаражів 
2 Синиця Артем Олександрович 3189802372 0,0035 вул. Затишна, в районі 

телевежі 

3 Вітульський Артем Альбертович 3167718732 0,0035 вул. Затишна, в районі 

телевежі 

4 Дудник Андрій Борисович 3033403991 0,0035 вул. Затишна, в районі 

телевежі 

5 Денисенко Анна Володимирівна 3317000707 0,004 пр. Шахтобудівельників, 

в районі житлового 

будинку № 9 
6 Денисенко Світлана Леонідівна 2400505409 0,004 пр. Шахтобудівельників, 

в районі житлового 

будинку № 9 
7 Тасиць Сергій Олександрович 3163403235 0,004 пр. Шахтобудівельників, 

в районі житлового 

будинку № 9 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


