
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 28.11.2018 № 7/61-20 

           м. Покровськ 

 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

земельної ділянки для будівництва                                 

та обслуговування  будівель та споруд православного 

храму в районі ЗОШ № 15 по вул. Шибанкова                              

у  м. Покровськ та розробку проекту землеустрою 

щодо відведення зазначеної земельної ділянки                               

в постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ МІСТО ПОКРОВСЬК 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

 

Розглянувши заяви керівника РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ МІСТО 

ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ - Солдатенко Олександра Олексійовича, про 

надання дозволів на розробку детального плану земельної ділянки та розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування  будівель та споруд православного храму в районі ЗОШ № 15 по                

вул. Шибанкова у м. Покровськ, керуючись статтями 16,19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статтями  12, 38, 92, 122, 123 Земельного кодексу 

України,  законами України «Про землеустрій» та «Про Державний земельний кадастр», 

відповідно до статей 26, 59, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в України», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,50 га для будівництва та обслуговування  будівель та споруд 

православного храму в районі ЗОШ № 15 по вул. Шибанкова у  м. Покровськ (згідно 

викопіювання). 

1.1. РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ МІСТО ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

визначити розробника детального плану території та здійснити фінансування робіт. 

1.2.Відділу містобудування, архітектури та земельних відносин забезпечити надання 

розробнику вихідних даних та проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів. 

1.3. Виготовлений детальний план земельної ділянки подати на розгляд та 

затвердження виконкому міської ради у встановленому законом порядку. 

 

 



 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ 

ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ МІСТО ПОКРОВСЬК 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для будівництва 

та обслуговування  будівель та споруд православного храму в районі ЗОШ № 15                                 

по вул. Шибанкова у  м. Покровськ (в межах площ забудови, визначених затвердженим 

детальним планом території). 

 

3. Складений проект землеустрою  для  названих вище цілей  надати на розгляд                         

і затвердження  міської ради. 

 

 

 

 

Покровський міський голова                                                                   Р.В. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


