
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 31.08.2018 №7/58-21
             м.Покровськ

Про  надання  дозволу  на  розробку
детальних  планів  забудови  земельних
ділянок на території м. Покровськ 

Розглянувши заяви громадян (Артемова А.В., Верещагіна Р.М.,  Вельсахатова О.С.,
Коломоєць  Н.П.,  Кушнаренка  І.В.,  Поплавець  О.О.,  Поплавець  О.В.,  Рачок  Д.Г.,
Савченко  Г.М.,  Третьяка  В.М.)  про  надання  дозволів  на  розробку  детальних  планів
забудови  земельних  ділянок  на  території  м.  Покровськ,  враховуючи  план  зонування
м.  Покровськ  (зонінг),  за  яким  цільове  призначення  земельних  ділянок  є  допустимий
видом  використання  території  (земельних  ділянок),  але  потребують  спеціальних
погоджень, керуючись статтями 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності»,  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. Дозволити розроблення детальних планів забудови земельних ділянок на території
м. Покровськ згідно додатку.

1.1.  Визначити  замовником  робіт  з  розроблення  детальних  планів  забудови
земельних ділянок виконавчий комітет міської ради.

1.2. Громадянам (згідно додатку) визначити розробника детальних планів території
та здійснити фінансування робіт.

1.3. Відділу містобудування, архітектури та земельних відносин забезпечити надання
розробнику  вихідних  даних  та  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування
громадських інтересів.

2.  Виготовлені  детальні  плани  забудови  земельних  ділянок  подати  на  розгляд  та
затвердження виконкому міської ради у встановленому законом порядку.

В.о. міського голови                                                                                              І.В. Сущенко

                                                                                                Додаток до рішення міської ради



                                                                                                від 31.08.2018 № 7/58-21

Перелік громадян, яким надається дозвіл розробку детальних планів земельних ділянок на
території м. Покровськ 

№
з/п

П.І.Б. особи якій 
надається дозвіл на 
розробку проект 
землеустрою

Ідентифікаці
йний 
податковий 
номер, 
особи якій 
надається 
дозвіл на 
розробку 
проект 
землеустро
ю

Цільове призначення 
земельної ділянки

Орієн
товна 
площа
земель
ної 
ділянк
и га.

Адреса земельної 
ділянки у  м. Покровськ

1 2 3 4 5
1 Артемов  Андрій

Володимирович
2821815117 для  будівництва

індивідуального гаражу
0,0035 пров.  Колосова,  в

районі міської лазні
2 Верещагін  Роман

Миколайович
2863708035 для  будівництва

індивідуального гаражу
0,004 між  вул.  Таманова  та

вул. Раздольна

3 Вельсахатов
Олександр Сахатович

3427400731 для  будівництва
індивідуального гаражу

0,004 між  вул.  Таманова  та
вул. Раздольна

4 Коломоєць  Наталія
Петрівна

2112507569 для  будівництва
індивідуального гаражу

0,004 пр.
Шахтобудівельників,
в  районі  будинку
№ 18

5 Кушнаренко  Ігор
Вікторович

2254005915 для  будівництва
індивідуального гаражу

0,003 пр.
Шахтобудівельників,
в  районі  житлового
будинку № 34 

6 Поплавець  Олександр
Олександрович

3296601571 для  будівництва
індивідуального гаражу

0,004 пр.
Шахтобудівельників,
в  районі  житлових
будинків 19 та 21

7 Поплавець  Олена
Василівна

2335705564 для  будівництва
індивідуального гаражу

0,0022 вул. Лихачева в районі
житлового будинку №
4

8 Рачок  Дар’я
Геннадіївна

3203300645 для  будівництва
індивідуального гаражу 

0,003 вул. Затишна, в районі
телевежі

9 Савченко  Галина
Миколаївна

2848103007 для  будівництва
індивідуального гаражу

0,0035 між  вул.  Таманова  та
вул. Раздольна

10 Третьяк  Віталій
Миколайович

2952302258 для  подальшої  зміни
цільового  призначення
земельної  ділянки  з
будівництва  і
обслуговування
житлового  будинку,
господарських  будівель  і
споруд   в  ділянку  для
будівництва  та
обслуговування  будівель
торгівлі

0,0603  вул. Центральна, 346

Секретар міської ради                                                                                  І.В. Сущенко
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