
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 26.03.2018 № 7/53-24
             м.Покровськ

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

Розглянувши  заяви  громадян  (Гончарової  Ю.М.,  Ніколенко  М.Ю.,
Запорожченко  С.О.,  Филоненко  В.О.,  Суровцева  І.В.,  Садчикової  Л.В.,  Ворожби  І.О.,
Полещук А.Л., Ільяшенко П.О., Богорад О.П.) про надання дозволів на розробку детальних
планів забудови земельних ділянок на території м. Покровськ, враховуючи план зонування
м.  Покровськ  (зонінг),  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 26.03.2018 № 7/53-24

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

Ідентифікацій
ний 
податковий 
номер, особи 
якій 
надається 
дозвіл на 
розробку 
проект 
землеустрою

Цільове 
призначення 
земельної 
ділянки

Орієнто
вна 
площа 
земельн
ої 
ділянки
га.

Адреса земельної ділянки 
у  м. Покровськ

1 2 3 4 5

1 Гончарова  Юлія
Миколаївна

2979700564 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,004 м-н  Сонячний  в  районі
телевежі

2 Ніколенко  Марина
Юріївна

3247101740 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,004 м-н  Сонячний  в  районі
телевежі

3 Запорожченко Станіслав
Олександрович

3173100233 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,004 м-н  Сонячний  в  районі
телевежі

4 Филоненко  Володимир
Олександрович

3189302971 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,0035 між  вул.Таманова  та
вул. Раздольна 

5 Суровцев  Іван
Володимирович

3337500433 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,003 м-н  Южний  в  районі
ГК «Южний»

6 Садчикова  Людмила
Вікторівна

2588312165 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,004 вул.Залізнична,  в  районі
жилого будинку № 86

7 Ворожба  Ірина
Олександрівна

2736412989 для  подальшої
зміни  цільового
призначення
земельної
ділянки 

0,0586 вул. Центральна, 52

8 Полещук  Анастасія
Любомирівна

3231302705 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,004 м-н  Сонячний  в  районі
телевежі

9 Ільяшенко  Петро
Олександрович

1954314050 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,003 вул. Залізнична, в районі
житлового  будинку
№ 78

10 Богорад Ольга Павлівна 1713310383 для будівництва
індивідуального
гаражу

0,004 пр.  Шахтобудівельників,
в  районі  житлового
будинку № 3

Секретар міської ради                                                                                  І.В. Сущенко


	УКРАЇНА
	ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
	ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
	РІШЕННЯ

